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สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board

กิจการของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ในปี 2554 นับว่าเติบโตได้เป็นอย่าง
ดี หลังจากที่คณะผู้บริหารของเราได้ใช้นโยบายเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อเนื่องกัน
มาตั้งแต่ปี 2551 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ
ในการผลิต ส่งผลให้ปี 2554 บริษัทฯ มียอดขายรวมเท่ากับ 946.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 14.13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 77.97 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าของผู้แทน
จำ�หน่ายตลาดคอนซูมเมอร์ รวมทั้งการเติบโตของยอดขายกลุ่มตลาดเคมีเกษตร และตลาดส่งออก
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี 2554 ประเทศไทยได้ ป ระสบกั บ ปั ญ หาน้ำ � ท่ ว มที่ ร้ า ยแรงที่ สุ ด ครั้ ง
หนึ่ ง ในประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เองก็ ไ ด้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานและผู้ ป ระสบภั ย ที่
ประสบปั ญ หาน้ำ � ท่ ว ม ทั้ งในรู ป แบบของเงิ น ช่ ว ยเหลื อ และสิ่ ง ของอุ ป โภคบริ โ ภค แต่ ก็ ยั ง ถื อ
เป็ นโชคดี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายด้ า นทรั พ ย์ สิ นโดยตรงแต่ ป ระการใด อย่ า งไรก็ ดี
บริษัทฯ ก็ยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุอุทกภัยเนื่องจากปัญหาการขาดวัตถุดิบในการผลิต
ในปี 2555 ด้ ว ยขนาดขององค์ ก รที่ ใ หญ่ ขึ้ น และสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ อ าจผั น ผวน
ได้ ต ลอดเวลา คณะผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ทุ ก คนจะต้ อ งมี ภ าระที่ ห นั ก ขึ้ น ซึ่ ง เรา
ก็ ไ ด้ เ ห็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของปั ญ หาราคาน้ำ � มั น แล้ วในช่ ว งไตรมาสแรกของปี 2555 นั ก วิ เ คราะห์
ในทุ ก ประเทศทั่ วโลกเริ่ ม กล่ า วถึ ง ความเป็ นไปได้ ถึ ง วิ ก ฤตราคาน้ำ � มั น อั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หา
ความไม่ ส งบในประเทศแถบตะวั น ออกกลาง ปั จ จั ย เรื่ อ งราคาน้ำ � มั น เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะนำ � มา
ซึ่งความผันผวนของดัชนีราคาของสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท หากมีสภาวะความไม่สงบ
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติมาคอยซ้ำ�เติมด้วยแล้ว สถานการณ์แวดล้อมในการทำ�ธุรกิจก็จะ
ยิ่งยากลำ�บากขึ้นไปอีก ดังนั้นผมขอให้เราก้าวต่อไปด้วยความระมัดระวัง และพร้อมใจกันทุ่มเท
ทำ � งานอย่ า งเต็ ม กำ � ลั ง ความสามารถเพื่ อ นำ � ผลตอบแทนที่ ดี ม าสู่ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คน
ในนามของบริ ษั ท เชอร์ วู้ ด เคมิ ค อล จำ � กั ด (มหาชน) ผมขอขอบคุ ณ ลู ก ค้ า และคู่ ค้ า
ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น อย่ า งดี ยิ่ ง ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า น
มา รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทการทำ�งานให้บริษัทฯ อย่างเต็มที่จนประสบ
ผลเป็ น ที่ น่ า พอใจ และสุ ด ท้ า ย ขอขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ นในความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ฯ เสมอมา
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Sherwood Chemicals Public Company Limited’s business has grown in 2011, as since the year 2008
our management has continuously employed aggressive expansion policies both domestically and regionally in
the development of new products, improvements in technology and efficiency of production. These resulted in
the Company’s income during the year of 2011 was Baht 946.31 million, an increase of 14.13 percent from
2010. Profits were recorded at Baht 77.97 million, also an improvement over 2010. This was due to the better
consumer’s product distribution, and also strategic expansions in agrochemical and export markets.
However, in 2011, Thailand experienced one of the worst floods in its history, while the Company
provided flood relief assistance to its employees and victims in the form of relief packages and cash subsidies.
Fortunately, the Company’s assets had not been damaged directly by the flood. Yet the Company was affected
indirectly from the flood situation due to the lack of raw materials for production.
Due to an increase in extent and volatility of the economic situation, all the management and personnel
of the Company will face a heavier burden in the coming year, especially since in the first quarter of 2012 we
have seen an emerging problem with increasing oil prices. Analysts around the world have begun to talk about
an oil price crisis due to the dispute between Iran and Israel. The price of oil is a significant factor that will
contribute to fluctuations in the price indices of almost every product. Moreover, if there should be further political
disruptions and natural disasters, the situation will be increasingly aggravated and conducting business activities
will be much more difficult. Therefore, I would like to urge us to move ahead with caution and be willing to
dedicate ourselves to our work with the utmost effort in order to bring about good returns to our shareholders
and all other stakeholders.
On behalf of Sherwood Chemicals Public Company Limited, I wish to express our thanks to our
customers and partners for their continuous support. I would also like to thank the management teams and
employees for their dedication and efforts in face of adversity that culminated in the results achieved. Finally, I
thank all shareholders for remaining confident in SWC.

(Mr. Manu Leopairote)
(Chairman of the Board of Director and Auditing Committee)
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คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Manu Leopairote
Chairman of the Board of Director
and Auditing Committee

นายไพศาล พิพัฒนกุล
กรรมการและกรรมการอิสระ
Mr. Phaisan Phipatanakul
Director and Independent Director

นายธงชัย ธาระวานิช
กรรมการและกรรมการอิสระ
Mr. Thongchai Tharawanich
Director and Independent Director

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Director

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
กรรมการ
Mr. Tawat Ungsuprasert
Director

นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการ
Mr.Kajohn Trisukosol
Director

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Director

นายวรสิทธ์ เคหะเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Vorasith Kahasathien
Managing Director

นายวีระ ชินกนกรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
Mr. Veera Chinkanokrat
Deputy Managing Director
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
Corporate Social Responsibilities

SWC Staff’s Birthday for Elders’ Society

กิจกรรม SWC ฉลองวันเกิดเพื่อสังคม

กิจกรรม “SWC ฉลองวันเกิดเพื่อสังคม” บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกเดือน โดย
บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนเดียวกันเดินทางไปทำ�บุญถวาย
สังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึง
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ พูดคุยให้กำ�ลังใจและเข้าดูแลผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง
อายุ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้นอกจากเป็นการสร้างจิตสำ�นึก
ให้กับพนักงานในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมแล้ว ยังเป็นขวัญและกำ�ลังใจ
ให้กับพนักงานเพื่อความตั้งใจทำ�งานให้กับบริษัทและช่วยเหลือสังคมต่อไป

“SWC Staff’s Birthday for Elders’ Society” Sherwood Chemicals PCL. has foreseen the importance of building up the
employees’ high morale and good spirit
with the purpose of encouraging employees to dedicate themselves for the society. Therefore, a special program has been
set up “SWC Staff’s Birthday for Society”.
The theme of this activity is that the Company will support and
let the employees who have the same birthday month to group
themselves and go to the temple then go to elders’ home each
month in order to provide lunch and donate some of their clothes,
money, food and other necessities.   Moreover, our employees
also made conversation and took care of those old people who
are not capable to taking care of themselves at old people
social welfare development centered in Pathumthani province

SWC Main Activities

Sherwood Chemicals PCL. actively participated in promoting its brands and products in the Architects 2011 fair,
the Home and Garden 2011 fair and Thailand International Dog Show 2011 fair   at Impact – Muang Thong Thani.
The company was able to present a number of new innovations, emphasize to communicate of products usage and
continue to educate and listen to feedback from consumers
กิจกรรมเด่น SWC
and industrial users about the specific use and preferences in
บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 3 รายการคือ งานสถาปนิก ’54 งาน the use of these products.
แสดงสินค้าบ้านและสวนแฟร์ 2011 และงาน Thailand International Dog
Show 2011 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
สำ � หรั บ งานสถาปนิ ก ’54 งานแสดงสิ น ค้ า บ้ า นและสวนแฟร์ 2011  
เป็นการแนะนำ�สินค้าให้กับคนรักบ้าน ผู้ที่คิดจะซื้อบ้าน สร้างบ้าน ต่อ
เติม-ตกแต่งบ้าน รวมถึงสถาปนิก มัณฑนากร นักจัดสวนและประชาชน
ทั่วไป ส่วนงาน Thailand International Dog Show 2011เป็นการ
แนะนำ�สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก   โดยการเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับตัว
Company Visit
สินค้าแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งนำ�สินค้าดีราคาพิเศษไปจำ�หน่ายในงานด้วย
Innovative Pest Consultants
proprietors, Neil Raw from Sydney
visit Sherwood Chemicals factory
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
on September 15, 2011.   This
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการกำ � จั ด แมลง
as a great opportunity to help
จากประเทศออสเตรเลี ย เข้ า เยี่ ย มชม
one of Australian pest managers
กระบวนการผลิตภายในโรงงาน เมื่อ
gain a greater appreciation of
วันที่ 15 กันยายน 2554 เพื่อความ
how pest management products
เข้ าใจและมั่ นใจในกระบวนการผลิ ต
are developed, formulated and tested under world standard
ที่ จ ะนำ � สิ น ค้ า คุ ณ ภาพไปแนะนำ � และ
conditions it has increased steadily as more and more of them
จำ�หน่ายในประเทศออสเตรเลีย รวมถึง
come to understand the benefits of sourcing high value, preการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันในอนาคต
mium quality products produced under benchmark conditions.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Type of Business

บริษัทดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรม โดย
ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ารออกฤทธิ์ ที่ กำ � หนดว่ า ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นจะต้ อ งได้ รั บ
การขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุก
แบทช์   บริษัทได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพิ่ ม เติ ม มาโดยตลอด ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกวางจำ � หน่ า ยแล้ ว
มากกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 100 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่งตามสายธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
Wood Preservative Product Group
กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives Group) เป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐานทีใ่ ช้พทิ กั ษ์ปกป้องรักษาไม้จากการทำ�ลายของ
ปลวก มอด แมลงเจาะไม้อื่นๆ และป้องกันเชื้อราทำ�ลายไม้ ประกอบด้วย
1. เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (CHAINDRITE and
PREMAX : Wood Preservatives) เป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปใช้ง่ายไม่ต้อง
ผสมน้ำ�ยาหรือน้�ำ มันอื่นใดอีก ใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบ
ผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ท�ำ ให้
ไม้ผุกร่อนเสียสภาพ เชนไดร้ท์ และพรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้มีให้
เลือก 3 สี คือ
		1.1		 เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ ดีบี (DB:Dark Brown) เหมาะสำ�หรับ
ทาไม้ที่ท�ำ โครงคร่าวหลังคา คาน โครงฝ้า เพดาน
1.2		 เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ แอลบี (LB:Light Brown) เหมาะสำ�หรับ
คร่าวในผนังสำ�หรับฝ้า เพดาน บัว ด้านในผนัง
		1.3		 เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ ซีแอล (CL:Colorless) ใช้ทารองพื้น
ประตู หน้าต่าง วงกบ เฟอร์นิเจอร์ก่อนทาสีหรือวัสดุเคลือบผิวอื่น
2. เชนไดร้ท์วู้ดสเตน สีย้อมไม้ (CHAINDRITE WOODSTAIN :
Transparent Wood Coloring)
		 2.1		 เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงา (Gloss) และกึ่งเงา (Semi
Gloss) ใช้ย้อมสีไม้เฟอร์นิเจอร์ ฝาผนัง วงกบ ประตู หน้าต่าง บัวเชิงชาย
ศาลานั่งเล่นไม้ ทั้งภายในภายนอกให้เงางามคงสภาพลายไม้และได้สีตาม
ต้องการ มีสารปกป้องเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลงทำ�ลายไม้ ป้องกันความ
ชื้นและแสงยูวีด้วยการทาเชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงาเพียงอย่าง
เดียว เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา มีให้เลือกมากกว่า 10 เฉดสี
		 2.2 เชนไดร้ ท์ วู้ ด สเตน สี เ คลื อ บใสชนิ ด ด้ า น (Clear Matt
Finishing) เป็นสารเคลือบไม้ที่มีชั้นเรซินพิเศษที่ช่วยลบความเงาของสีย้อม
ไม้ เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงาทาทับบนพื้นไม้ที่ไม่ต้องการความเงา
หลังการทาสีย้อมไม้เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงาโดยที่ไม่ปิดบังความ
สวยงามของลายไม้และยังเสริมตัวยาปกป้องผิวไม้จากการทำ�ลายของเชื้อรา
		 2.3		 เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา (Aqua) เป็นสีย้อมไม้สูตรน้ำ�มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ อะครีลิคโพลีเมอร์ ที่
ออกแบบให้ฟิล์มสีมีความเงาทนนาน มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสูง ผิว
ฟิล์มแห้งตัวรวดเร็ว ซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้ฟิล์มสีมีความทนทาน
สูง ไม่ลอก พอง หรือ แตก
		 2.4		 เชนไดร้ท์ เดคสเตน (Deckstain Floor Coloring) สีย้อมพื้นไม้
คุณภาพสูง ป้องกันการขีดข่วน ความชื้น และแสงยูวี เหมาะสำ�หรับทา
พื้นไม้ ทั้งในและนอกอาคารเพื่อความสวยงามของพื้นลายไม้ และทนทาน
มีให้เลือกใช้มากกว่า 5 เฉดสี
3. ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อไม้สัก และไม้เขตร้อน (CHAINDRITE TEAK
OIL : Wood Moisturizer)
				

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 120 products
under 100 trademarks, divided by the following product groups;
Wood Preservatives Group – The product group is used to
protect and preserve wood from fungi and wood boring insects,
such as termites and weevils. The group consists of the following;
1. CHAINDRITE and PREMAX : Wood Preservatives
Ready-to-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-to-apply 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 (Aqua) Water-based type with
Acrylic Polymer technology 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.
		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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		 3.1		 เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ ผลิตจากการผสมผสานน้�ำ มันสกัดจากไม้
ธรรมชาติที่จะทำ�หน้าที่เสมือน “สารหล่อเลี้ยงความชื้น” ให้กับไม้เพื่อช่วย
ป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม้นอกอาคารจากแสงแดด ไม้สักและไม้ต่างๆ จะสูญเสีย
“น้ำ�มันไม้” ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเมื่อทิ้งให้สัมผัสแสงแดดและสภาพอากาศ
ภายนอกอาคาร ทำ�ให้เกิดการ “แห้ง และ แตก” ของเนื้อไม้ การชโลม
ไม้ด้วย เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ นอกจากจะสามารถป้องกันไม้ให้ดูใหม่ ยังอาจจะ
ช่วยใช้ฟื้นฟูสภาพไม้เก่าให้ดูใหม่ขึ้นได้ระดับหนึ่ง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มีส่วน
ผสมที่ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศ
และสารป้องกันเชื้อราทำ�ลายไม้
		 3.2 เชนไดร้ ท์ ที ค ออยล์ แอโรโซล (TEAK OIL Aerosol)
เพิ่มความสะดวกของการใช้ทีคออยล์ในรูปสเปรย์ฉีดพ่น
4. ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่ใช้งานอุตสาหกรรม (Industrial Wood
Preservative)
4.1 ดีวาเทิร์น 10 อีซี (DEVATERN 10 EC) เป็นผลิตภัณฑ์
รักษาเนื้อไม้ในงานอุตสาหกรรม ใช้ง่ายโดยผสมดีวาเทิร์น 10 อีซี 1 ส่วน
กับน้ำ�ให้เป็น 100 ส่วน ใช้แช่ จุ่ม หรือฉีดพ่นไม้ป้องกัน ปลวก มอด
และแมลงทำ�ลายไม้อื่นๆ ใช้ได้ดีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ฉีดพ่นไม้
ซุง ในระหว่างการชักลาก แช่ไม้เสาหลัก แช่ไม้พาเลต และไม้แปรรูป
เช่น หน้าต่าง ประตู รวมถึงวงกบ หรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ท�ำ จากไม้

		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.
		3.2		 Chaindrite Teak Oil Aerosol Developed for ease of
use and convenience in an aerosol type spray-on application.
4. Industrial Wood Preservative
4.1		 DEVATERN 10 EC Used to immerse or soak industrial or heavy-duty woods and wooden palates 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.

กลุ่มผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลง
Insecticide Product Group
		 กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดแมลง (Insecticide Group)
ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลงต่างๆ ทั้งในบ้านเรือนและในสาธารณสุขชุมชน
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร (Soil
Treatment Termiticide and Perimeter Treatment) ชื่อทางการค้า
เชนไดร้ท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE STEDFAST) ไบฟอร์ซ (BIFORCE)
และไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกำ�จัดปลวก
ใต้ดินที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่เชื่อถือกันมานาน เพื่อใช้ราดพื้นใต้บ้านหรือ
อาคารที่ก�ำ ลังก่อสร้าง หรืออัดลงใต้บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว สร้างชั้นสารเคมีที่
มีประสิทธิภาพ ป้องกันการรุกรานของปลวกใต้ดิน มีให้เลือก 3 สูตร คือ
		 1.1		 ป้องกันกำ�จัดปลวกและแมลงสูตรน้ำ�แบบเอสซี (Suspension
Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเม็ดดิน
ทนต่อการชะล้างของน้ำ�  ทนต่อความร้อนระอุของผิวดิน ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย ให้ผลป้องกันได้ยาวนานกว่า
6 ปี  นอกจากนี้ยังไม่ถูกดูดซึมโดยพืชหรือต้นไม้ จึงสามารถใช้ก�ำ จัดมดและ
แมลงที่อยู่อาศัยในสนามหญ้าในสวน หรือแมลงรอบๆ อาคารได้ดีมีให้เลือก
หลายความเข้มข้น ได้แก่   เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี (CHAINDRITE
STEDFAST 8 SC) , เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี (CHAINDRITE
STEDFAST 30 SC), ไบฟอร์ซ 5 เอสซี (BIPHORSE 5 SC), ไบฟอร์ซ
10 เอสซี (BIFORCE 10 SC)
		 1.2		 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดปลวกและแมลงสูตรน้ำ�มันแบบอีซี
(Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภาพสูง ใช้ก�ำ จัดแมลงได้รวดเร็ว
เหมาะสำ�หรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก ๆ ป้องกันปลวกยาวนานมากกว่า  
4 ปี มีให้เลือกหลายความเข้มข้น ได้แก่ เชนไดร้ท์ สเตตฟาส 40 อีซี (CHAINDRITE STEDFAST 40 EC), เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 10 อีซี (CHAINDRITE
STEDFAST 10 EC), ไบฟอร์ซ 30 ทีซี (BIFORCE 30 TC), ไบฟอร์ซ
100 อีซี  (BIFORCE 100 EC), ไซเปอร์แทค 25 อีซี (ZYPERTAC 25 EC)
		 1.3		 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ �จั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ำ �แบบเอ็ ม ซี
(Microemulsion) ได้แก่ ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี (ZYPERTAC 10 MC)
ไม่มีกลิ่นใช้ราดพื้นป้องกันปลวกใต้ดินระยะยาวนานกว่า 3 ปี 1 ลิตรผสมน้�ำ ได้
40 ลิตร ราดพื้นที่ 8 ตารางเมตร ถ้าใช้สำ�หรับการฉีดป้องกันแมลงรอบ ๆ
บ้าน 1 ลิตรผสมน้ำ� 100 ลิตร
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ปลวกใต้ ดิ น และแมลงรอบๆ อาคาร
(Soil Treatment Termiticide and Perimeter Treatment)
สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถส่งผ่านสารออกฤทธิ์จากปลวก
ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้  จึงทำ�ให้เกิดการตายต่อเนื่องได้มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ
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Insecticide Products Group – Use to protect and
kill various insects in both household and public health.
1. Soil Treatment Termiticide and Perimeter Treatment
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 preconstruction and post-construction with the fast killing
performance. Clear to yellowish liquid with solvent odour,
easily formed emulsion in water with a high penetration in soil.
Lasts for more than 4 years.
		 1.3		 ZYPERTAC 10 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 10 MC with 40 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;
2.1 Imiforce 5 SC and Imiforce 20 SC with Imidacloprid 5%
and 20%
2.2 Fipforce 5 SC with Fipronil 5%

		 2.1 อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ
อิมิดาคลอพริด 5% และ 20% ตามลำ�ดับ
		 2.2 ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟิโพรนิล 5%
3. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่น ๆ
ชนิดผง เชนไดร้ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE POWDER) เป็นผลิตภัณฑ์
ป้องกันและกำ�จัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่น ๆ ชนิดผงใช้สาร
ออกฤทธิ์เพอร์เมทริน (Permethrin) ซึ่งมีความปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง
ใช้โรยบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำ�ได้ เช่น ขอบประตูและ
หน้าต่าง รอยต่อปลั๊กไฟ เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคารที่
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว (Termiticide and Turf
& Ornament Insecticide Registered with Australian Pesticide
and Veterinary Medicines Authority, APVMA)
4.1 เชนไดร้ท์ 100 อีซี (CHAINDRITE 100EC) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ป้องกันกำ�จัดปลวกใต้ดินสูตรน้ำ�มันกลิ่นอ่อนที่มีคุณภาพสูง ใช้สารออกฤทธิ์
ไบเฟนทริน 10%
4.2 เชนไดร้ท์ 80 เอสซี (CHAINDRITE 80SC) ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ�
แบบเอสซีที่มีคุณภาพสูง ที่ใช้ป้องกันกำ�จัดแมลงบนสนามหญ้า และพุ่มไม้
ประดับรอบๆอาคาร ใช้สารออกฤทธิ์ ไบเฟนทริน 8%
4.3 ไบฟอร์ซ 80 เอสซี (BIFORCE 80SC) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน
กำ�จัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆอาคารสูตรน้ำ�แบบเอสซีที่มีคุณภาพสูง
ใช้สารออกฤทธิ์ ไบเฟนทริน 8%
5. ผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงเพื่อสาธารณสุขชุมชน (Public Health
Insecticide)
5.1		 เชอร์ ว าไซด์ (SHERWACIDE) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ป้ อ งกั น
และกำ � จั ด ยุ งในบ้ า นเรื อ น หรื อ อาคารสถานที่ โรงแรม โรงภาพยนต์
โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจนบริเวณตลาดสด เป็นต้น โดยฉีดพ่นได้ทั้งแบบ
หมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภาพในการ
กำ�จัดยุงและแมลงบินได้ดี และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5.2		 เอาท์ริกเกอร์ (OUTRIGGER) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันกำ�จัด
ยุงและกำ�จัดแมลงในบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์
เป็นต้น มีความเป็นพิษต่ำ�  ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง
สามารถใช้ได้ด้วยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบ ฝอย
ละเอียด (ULV)
		5.3		 เพอริท 25 อีซี/เพอริท อาร์ทียู (PERIT 25 EC/PERIT RTU)
มีสารออกฤทธิ์คือ Cypermethrin ที่มีหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อในการฉีดพ่น
แบบพื้ น ผิ ว และแบบฝอยละเอี ย ด (ULV) เพื่ อ ป้ อ งกั น และกำ � จั ด แมลง
เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบและมดรอบ ๆ บ้านเรือน หรืออาคารสถานที่โล่ง
		5.4 อัลฟ่า-โกลด์ (ALPHA-GOLD) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและ
กำ�จัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม เช่ น แมลงวั น แมลงสาบและแมลงคลานเล็ ก ๆ อื่ น ๆ
5.5 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใช้ในการป้องกันและกำ�จัดยุง
และแมลงบินในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการฉีดพ่นแบบหมอกควัน (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด (ULV)
		 5.6		 เดร็กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็นผลิตภัณฑ์
ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลงในบ้านเรือน หรือบริเวณอาคารสถานที่ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และมด เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ส�ำ หรับชุบมุ้ง เพื่อป้องกันและกำ�จัดยุงได้อีกด้วย
6 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันและกำ�จัดแมลงในบ้านเรือน (Household
Insecticide Aerosol)
		 6.1 เชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice
Aerosol) พิชิตปลวก พิฆาตมด และแมลงสาบ ประจำ�บ้านเรือนใช้ป้องกัน
และกำ�จัดแมลงเฉพาะจุดอย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะจุดที่มี
ปัญหาเรื่องปลวก หรือบริเวณที่ต้องการป้องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสาบ
โดยตัวยาไม่ฟุ้งกระจาย เพราะมีหลอดฉีดพ่นนิรภัยขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษ
ซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนังฝา 2 ชั้น ฝ้าเพดาน
ประตู และวงกบประตูหน้าต่าง รวมทั้งทางเดินของมดแมลงสาบ และแมลงต่างๆ
ออกฤทธิ์ก�ำ จัดเห็นผลทันที เพราะมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเปอร์
เมทริ น และไบเฟนทริ น ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง แต่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการกำ � จั ด แมลง
คลานได้ดี โดยจะออกฤทธิ์ทันทีที่แมลงสัมผัสหรือเดินผ่านบริเวณที่ฉีดเชนไดร้ท์
1 สเปรย์ไว้ คงฤทธิ์การกำ�จัดแมลงคลานได้นาน 4-6 สัปดาห์

6.2 เหลืองเชนไดร้ท์ (CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol)
สเปรย์กำ�จัดยุงและแมลงในบ้านเรือน มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย กลิ่นบางเบา
ไม่รบกวน ใช้ฝาฉีดชนิด Spray Through Cap ป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อน
มือขณะฉีด กำ�จัดยุงภายในและรอบๆ บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
เรื่องความปลอดภัย เพราะเหลืองเชนไดร้ท์สเปรย์กำ�จัดยุงผสม เอสไบโออัลลิทริน
(เอสไบโออัลลิทริน = Esbioallethrin) ในสูตร PBD สูตรประสิทธิภาพ
ออกฤทธิ์น็อคและฆ่ายุงทุกชนิดได้รวดเร็ว
		 6.3		 เชนไดร้ท์อะควา (CHAINDRITE AQUA Mosquito Killer
Aerosol) เป็นสเปรย์สูตรน้�ำ ประสิทธิภาพสูงสำ�หรับกำ�จัดยุง แมลงบิน และ
แมลงคลานในบ้านด้วยการเขย่ากระป๋องก่อนฉีดเพียงครั้งเดียวก็ฉีดได้ทั่ว
บริเวณ มีคุณภาพและความปลอดภัยเช่นเดียวกับเหลืองเชนไดร้ท์กำ�จัดยุง
ไม่มีกลิ่นรบกวนขณะฉีด
		6.4		 เชนไดร้ท์ 2 (CHAINDRITE 2 All Insects killer Aerosol)
สเปรย์ใช้กำ�จัดยุงและแมลงในบ้านเรือน   ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
อาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน ริ้น แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม หมัด
เรือด เห็บ และแมลงเล็กๆ อื่นๆ ออกฤทธิ์ปกป้องนานกว่า 4 สัปดาห์
เป็นสเปรย์ชนิดอัดแก๊สพร้อมฉีด   สามารถป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อนมือ
ขณะฉีดเพราะใช้ฝาฉีดชนิดสเปรย์ทรูแบบ 2 รู (Double Nozzles Spray
Through Cap) สามารถฉีดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดฝา
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.
4. Termiticide and Turf & Ornament Insecticide Registered
with Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority,
APVMA
4.1 CHAINDRITE 100EC (Emulsifiable concentrated
oil based) Soil treatment termiticide has been designed with
minimal odour for pre-construction and post-construction with
BIFENTHRIN 10% as active ingredient.
		4.2 CHAINDRITE 80SC (Suspension concentrated water
based) Perimeter Treatment for turf, lawn and ornaments with
BIFENTHRIN 8% as active ingredient, white liquid, odourless,
slightly viscous, easily dispersible in water, adhere well with soil.  
4.3 BIFORCE 80SC (Suspension concentrated water
based) Soil treatment termiticide perimeter insecticide with
BIFENTHRIN 8% as active ingredient, white liquid, odourless,
slightly viscous, easily dispersible in water, adhere well with soil.
5. Public Health Insecticide Consisting of SHERWACIDE
OUTRIGGER, PERIT RTU, ALPHA-GOLD, SCHOONER and
DREDGER 10 SC best 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.
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาด
Cleaning Product Group
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขอนามัยและทำ�ความสะอาด (Cleansers Group)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำ�ความสะอาดอเนกประสงค์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ล้าง
จานชาม เจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ�ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงป้องกันแมลงกัด
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของสุนัข เช่น แชมพู แป้ง สบู่ และสเปรย์
สูตรน้ำ�ฉีดพ่นกรงสุนัข
1. ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด (LIQUID CLEANSING AGENTS)
		 1.1		 ทีโพล์เพียว ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดเอนกประสงค์ (TEEPOL
PURE : Multipurpose Cleansing Liquid) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทำ�ความสะอาดชนิดเข้มข้นสูตรถนอมมือผู้ใช้เป็นพิเศษ ปราศจากสารเติมแต่ง
จึงไม่มีสารตกค้าง สามารถใช้ชำ�ระล้างขจัดคราบสกปรกคราบไขมันต่างๆ
ให้ความใสสะอาดแก่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ขวดนม ภาชนะของใช้เสื้อผ้า
ของลู ก น้ อ ย ให้ ค วามใสสะอาดของเครื่ อ งแก้ ว ที่ ต้ อ งการทะนุ ถ นอม
และไม่ ร ะคายเคื อ งผิ ว หนั ง ที โ พล์ ผ ลิ ต ด้ ว ยน้ำ � บริ สุ ท ธิ์ ที่ ผ่ า นระบบกรอง
รีเวิร์สออสโมซีส (อาร์โอ) กรองเกลือแร่ในน้ำ�ออกจนหมดก่อนนำ�ไปผลิต
		1.2		 ทีโพล์ดิช ซุปเปอร์ 2 (TEEPOL Dish Super 2 : Dish
Washing Liquid) ผลิตภัณฑ์สำ�หรับงานล้างจานชาม และเครื่องใช้ใน
ครัวสูตรใหม่   ขจัดคราบไขมันหนาจะได้ดีเป็นพิเศษ มีกลิ่นส้มที่ให้ความ
สดชื่น และส่วนผสมของ Tea Tree Oil ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เพิ่มพลังประสิทธิภาพขจัดคราบมันและกลิ่นคาวที่ติดจานชาม เครื่องแก้ว
ภาชนะเครื่องครัวต่างๆ กลิ่นไม่ติดจานชาม เพื่อภาชนะสะอาด ถูกอนามัย
		1.3		 ทีโพล์เบบี้ (TEEPOL Baby) ผลิตภัณฑ์สำ�หรับล้างขวดนม
จุกนม และเครื่องใช้สำ�หรับเด็ก มีส่วนผสมของสาร Alkyl Glucoside ซึ่ง
เป็นสารสกัดจากมะพร้าวและข้าวโพด ช่วยขจัดคราบนมและกลิ่นนมอย่าง
สะอาด ไม่ทิ้งกลิ่นและสารตกค้างติดภาชนะ ล้างออกง่าย ปลอดภัย พร้อม
กลิ่นหอมอ่อนละมุนจากสารสกัดผลไม้
2. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย (SANITIZING AGENTS)
		2.1		 ดีเฟ้นส์แท็บเล็ต (DEFENSE TABLET : Slow Release
Chlorine Disinfectant) เม็ดคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ขจัดกลิ่น หินปูนและไขมัน
		 2.2		 ทีโพล์ อัลเจล (TEEPOL AL-GEL : Disinfectant Ethanol
Gel for Waterless Hand Washing) เอธานอลเจลสำ�หรับทำ�ความสะอาด
มือโดยไม่ต้องใช้น้ำ�  มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ สะดวกในการใช้และไม่เป็น
อันตรายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำ�แนะนำ�ที่ระบุในฉลาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัข
Dog Shampoo Product Group
3. แชมพูส�ำ หรับสุนัข และสินค้าเพื่อสุขอนามัยของสุนัข (Dog Shampoo and Pet Care Products)
		 3.1 เชนการ์ด1 (CHAINGARD 1) ฉลากสีส้ม แชมพูป้องกันและ
ขจัดเห็บหมัดสำ�หรับสุนัขตัวใหญ่ ผสมสารเพอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม
ไพรีทรอยด์ให้ความปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้และสุนัข
		 3.2		 แชมพูสุนัขเล็ก (CHAINGARD SMALL DOG) ฉลากสีฟ้า
สูตรอ่อนโยน ผสมสารเพอร์เมทริน ป้องกันและขจัดเห็บหมัด สำ�หรับ
สุนัขตัวเล็ก
		 3.3		 เชนการ์ด เฟรช แอนด์ คลีน (CHANGARD FRESH & CLEAN)
ฉลากสีน้ำ�ตาล ผสมเออร์การซาน ดีพี 300 สามารถกำ�จัดเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถอาบได้บ่อย
ตามต้องการ
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Cleansers Group - consisting of Multipurpose Liquid Cleanser,
Dish Washing Liquid, Hand Washing Gel 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 odour.
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. SANITIZING AGENTS
		2.1		 DEFENSE TABLET Slow release Chlorine disinfectant
suitable for sanitising toilet bowels or other areas that accumulate
bacteria.
		2.2		 TEEPOL AL-GEL Disinfectant waterless alcohol
moisturiser gel for washing hands.

		 3.4		 เชนการ์ด พัพปี้ แชมพู (CHAINGARD PUPPY SHAMPOO)
ฉลากสีชมพู แชมพูเหลวใช้อาบน้ำ�ลูกสุนัข กลิ่นหอมสดชื่น เพื่อลูกสุนัข
โดยเฉพาะ ผสมคอนดิชั่นเนอร์ สารสกัดธรรมชาติจากดอกคาโมมายด์
(Carmomile Extract) และวิตามินคอมเพล็กซ์ (Vitamin Complex)
ช่วยบำ�รุงผิวและขน ทำ�ให้ขนฟู นุ่ม เป็นเงางาม
		 3.5		 เชนการ์ด เม็ดดิเคทเต็ด (CHAINGARD MEDICATED)
ฉลากสีเขียว ผสม TEA TREE OIL ช่วยปรับสภาพผิว ลดอาการคัน
และอักเสบ อันเนื่องมาจากอาการแพ้การกัดของเห็บ หมัด หรือแผลจากการ
ข่วนเกา ทั้งยังป้องกันและขจัดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น
		3.6		 เชนการ์ด คอนดิชันเนอร์ (CHAINGARD CONDITIONER)
ฉลากสีม่วง มีส่วนผสมของ conditioner ช่วยปรับสภาพขนของสุนัขให้มี
สุขภาพแข็งแรง ขนนุ่มลื่น และมีส่วนผสมของ Silicone ช่วยลดการพันกัน
ของขนสุนัข ทำ�ให้ขนเงางาม หวีง่าย พร้อมส่วนผสมของเออร์กาซาน ดีพี300
ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 3.7		 เชนการ์ด สเปรย์สูตรน้�ำ (CHAINGARD PET BEDDING
Water Based Anti Tick and Flea Spray) สเปรย์สูตรน้ำ�ประสิทธิภาพสูง
สำ�หรับฉีดบริเวณที่นอนสุนัข หรือภายในกรง ช่วยกำ�จัดเห็บ และไม่ให้ไข่เห็บ
หมัดฟักเป็นตัว  เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสุนัขและเจ้าของ
		 3.8		 แป้งเชนการ์ด (CHAINGARD POWDER Anti Tick and
Flea) โรยตัวสุนัขเพื่อขจัดเห็บหมัด และป้องกันเห็บหมัดกลับเข้าใหม่นาน
หลายวัน มีกลิ่นหอมของดอกไม้ธรรมชาติ
		 3.9		 เชนการ์ด ดราย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO)
ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดผิวหนัง และขนของสุนัขโดยไม่ต้องใช้น้ำ�  ช่วยดูด
ซับคราบไขมัน สิ่งสกปรกบนผิวหนังและเส้นขนให้หลุดออก ใช้ได้บ่อยครั้ง
ตามต้องการ
		 3.10 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล แอนตี้ฟลี (GARDER NATUREL Anti
Flea) แชมพูสูตรอ่อนโยนผสมสารเพอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มไพรีทรอยด์
ที่ให้ความปลอดภัย ไม่ระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้และสุนัข มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและขจัดเห็บ หมัดได้ดี
		 3.11 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล เฟรชแอนด์ฟลัฟฟี่ (GARDER NATURAL
Fresh & Fluffy) พัฒนาขึ้นมาเพื่อสุนัขขนยาวโดยเฉพาะ มีค่า pH เป็นกลาง
เหมาะกับผิวของสุนัข จึงไม่ระคายเคือง ด้วยสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวสุนัขเป็น
พิเศษ จึงสามารถอาบได้บ่อยตามต้องการ ทั้งยังผสมคอนดิชั่นเนอร์ กลิ่น
หอมคงทนที่ทำ�ให้ขนสุนัขฟูนุ่มเป็นเงางาม
		 3.12 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล เทียเล็ส (GARDER NATURAL Tearless)
พัฒนาขึ้นมาเพื่อลูกสุนัขโดยเฉพาะ พร้อมส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ
ไม่มีอาการระคายเคืองต่อตาขณะอาบน้ำ�   จึงปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิว
เป็นพิเศษ สามารถอาบได้บ่อยตามต้องการ
3.13 การ์เดี้ยน ซอฟเซนส์ (GARDIAN SOFSENSE) แชมพูทำ�ความ
สะอาดขนสุนัข มีส่วนผสมของเออร์กาซาน ดีพี30 สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัข อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ เหมาะ
อย่างยิ่งสำ�หรับสุนัขขนยาวมีส่วนผสมของ conditioner ทำ�ให้ขนสุนัข
ฟูนุ่มสวยเป็นเงางาม
4. แชมพูขจัดเหาและไข่เหาสคัลลี่ (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
เพียงสระผมครั้ งเดี ยวสามารถขจั ดเหาและไข่ เ หาได้ หมดสิ้ น ใช้ ส ะดวก
มีกลิ่นหอม ผสมสารเพอร์เมทรินในกลุ่มไพรีทรอยด์ ที่มีประสิทธิภาพในการ
กำ�จัดเหา และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง

3. 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 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.
4. SCULLY : Anti Lice Shampoo
One-time shampoo with Permethrin in small sack and
bottle used to remove lice and the egg of head lice.
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Other Products Group
กลุม่ ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ-เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภททีบ่ ริษทั ได้พฒ
ั นา
ขึ้นหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการในตลาด ได้แก่
1. สะตัน เหยื่อกำ�จัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อกำ�จัดหนูสำ�เร็จรูปนำ�เข้าจากประเทศอังกฤษ เป็นเม็ดแข็งรูปไข่ ใช้
สะดวกมีส่วนผสมของอาหารที่หนูชอบ แต่งด้วยรสขมเพราะหนูไม่สามารถ
รับรู้รสขม แต่สัตว์อื่นไม่ชอบ จึงมีความปลอดภัยสูง ไม่ทำ�ให้หนูดื้อต่อยา
การออกฤทธิ์เป็นไปอย่างช้าๆ หนูจะตายภายใน 3-5 วัน โดยที่หนูไม่ทราบ
ว่าสะตันเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยาดเช่นเหยื่อพิษอื่นๆ
2. ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (Agrochemical Insecticide) ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกำ�จัดแมลง : Insecticide Product
		2.1		 มาริอัส (MARIUS) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลง
ศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกินใบ หนอนเจาะฝักถั่ว  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
หนอนกระทู้ผัก ในสวนผลไม้ ส้ม มะม่วง ทุเรียน พืชผัก คะน้า ถั่ว พริก
พืชไร่  นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส กำ�จัดแมลงได้ รวดเร็ว
ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
		2.2		 มาริอัส 10 (MARIUS 10) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัด
หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนกินใบผัก เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนกระทู้ผัก ในไม้ผล
ต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
		2.3		 โมโรแซน (MOROSAN) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัด
แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนชอนใบส้ม และ ไร เพลี้ยไฟ ในไม้ผล
ต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ อัตราใช้นอ้ ย ป้องกันและกำ�จัดแมลงได้ดี
		2.4		 โบวี่ (BOWIE) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำ�จัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟกล้วยไม้ พริก มะเขือ แตงโม หนอนม้วนใบถั่ว
ในไม้ผลต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
และดูดซึมได้รวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
		2.5		 ไวต์ออยล์ (VITE OIL) ประกอบด้วยน้�ำ มันปิโตรเลียม 80 %
โดยน้ำ�หนัก   เป็นสารป้องกันและกำ�จัดเพลี้ยหอยต่างๆ เช่น ใช้แช่เหง้าขมิ้น
เพลี้ยไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลี้ยแป้งใบ ในน้อยหน่า ผสมกับสารเคมี
ช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนาน ปลอดภัย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น และกำ � จั ด โรคพื ช : Fungicide Product
		 2.6 เซอโรส (CIRRO) ป้ อ งกั น และกำ � จั ดโรคพื ช ชนิ ด ดู ด ซึ ม
เช่น  โรคราแป้งในมะม่วง  แอนแทรคโนส ในพืชตระกูลถั่ว นิยมใช้ในไม้ผล
พืชผัก พืชไร่ นาข้าว และไม้ดอกไม้ประดับ
ผลิตภัณฑ์สารจับเปียกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product
2.7		 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็นสารลดแรงตึงผิว
และจับเปียกใบ ช่วยเสริมฤทธิ์ของสารเคมีเกษตร ละลายน้�ำ ได้ดี สภาพเป็นกลาง
ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดนวลผัก
ผลิตภัณฑ์ปยุ๋ เกล็ดและอาหารเสริม : Fertilizer and Nutrition Products
		2.8 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 30-10-10 เป็นปุ๋ยเกล็ด
ละลายน้�ำ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุอาหาร
เสริมครบ จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำ�ต้นและใบ   เหมาะ
สำ�หรับพืชที่เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้าสำ�เร็จรูป
นำ�เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
		 2.9 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 20-20-20   เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ�
และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุอาหารเสริมครบ
จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำ�ต้นและใบ เหมาะสำ�หรับพืชที่
เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้าสำ�เร็จรูปนำ�เข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
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		2.10 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 9-15-30   เป็นปุ๋ยเกล็ด
ละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุ
อาหารเสริมครบ จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำ�ต้นและใบ  
เหมาะสำ�หรับพืชที่เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้า
สำ�เร็จรูปนำ�เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.11 ปุ๋ยเกล็ด Miller โซล ยู โกร สูตร 12-48-8 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ�
และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุอาหารเสริมครบ
จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำ�ต้นและใบ เหมาะสำ�หรับพืชที่
เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้าสำ�เร็จรูปนำ�เข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
		2.12 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส์ เอ็กเพรส สูตร 18-18-18 เป็นปุ๋ย
เกล็ดละลายน้�ำ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ  ชว่ ยสร้าง
เสริมความเจริญเติบโต ทางลำ�ต้น ใบ ราก เหมาะสำ�หรับฟื้นต้นโทรม บำ�รุง
ต้น ใบ และพืชที่มีผลอ่อนติดอยู่มาก ป้องกันการร่วงของผลอ่อนที่กำ�ลัง
เจริญเติบโต (สินค้าสำ�เร็จรูปนำ�เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
		2.13 ปุ๋ยเกล็ด Miller ชูการ์ เอ็กเพรส สูตร 4-10-40  เป็นปุ๋ยเกล็ด
ละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยสร้าง
เสริมความเจริญเติบโต กับพืชที่มีผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เร่งความหวาน
หรือ เร่งสะสมแป้งกับผล มีธาตุอาหารเสริมครบ  โดยเฉพาะมีธาตุอาหารรอง
ซัลเฟอร์ (S) สูง 7.4% ทำ�ให้เร่งสี มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น (สินค้าสำ�เร็จรูปนำ�
เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
		2.14 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส์ เอ็กเพรส สูตร 4-41-27 เป็นปุ๋ย
เกล็ดละลายน้ำ�และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
ช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางการเตรียมพร้อมก่อนออกดอก บำ�รุงตา
ดอก ดอกติดดก ผสมเกสรติดง่าย (สินค้าสำ�เร็จรูปนำ�เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)

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 as CIRRO. Wetting Agent for Insecticide Product
as SHERESTOL, Fertilizer and Nutrition Product as Miller
Nutri-Leaf 30-10-10, Nutri-Leaf 20-20-20 ,Nutri-Leaf 9-15-30,
Sol U Gol 12-48-8 , Nutrient Express 18-18-18, Sugar Express
4-10-40 and Nutrient Express 4-41-27 which imported from
USA.

สัดส่วนโครงสร้างรายได้

The Revenue Structure

โครงสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายของบริษทั แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รกั ษาเนือ้ ไม้
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกำ�จัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาด
ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อน่ื
รวม

2552
2553
2554
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
171.30 21.89 161.10 19.34 188.23 19.71
464.03 59.29 513.14 61.59 597.09 62.53
126.68 16.19 134.14 16.10 138.07 14.46
17.40
2.22
21.04
2.53
28.40
2.97
779.40 99.59 829.42 99.56 951.79 99.67
3.20
0.41
3.69
0.44
3.14
0.33
782.60 100.00 833.11 100.00 954.93 100.00

The sales revenue structure, classified by product group category over 3 years, is as follow :
Product Group Category
Wood Preservatives
Insecticides
Shampoo and Washing Liquids
Other Products
Total revenue from sales
Other revenue
Total

2009
2010
2011
ml. Bht.
%
ml. Bht.
%
ml. Bht.
%
171.30 21.89 161.10 19.34 188.23 19.71
464.03 59.29 513.14 61.59 597.09 62.53
126.68 16.19 134.14 16.10 138.07 14.46
17.40
2.22
21.04
2.53
28.40
2.97
779.40 99.59 829.42 99.56 951.79 99.67
3.20
0.41
3.69
0.44
3.14
0.33
782.60 100.00 833.11 100.00 954.93 100.00
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ตลาดต่างประเทศและการลงทุนในปี 2554

Foreign Trade Markets and Investments 2011

ความสำ�เร็จที่ต่อเนื่องในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
ปี 2554 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นปีที่ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ได้
รับความสำ�เร็จเป็นอย่างสูง ในการขยายและเจาะตลาดกลุ่มบริษัทรับจ้าง
กำ�จัดแมลงมืออาชีพในประเทศออสเตรเลีย ยอดขายส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่หากเทียบยอดขายเฉพาะของประเทศ
ออสเตรเลียอย่างเดียวแล้ว จะพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ซึ่งเป็น
ผลมาจากความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า อันเนื่องมาจากเป้าหมายกลยุทธ์
ที่เราวางไว้ในการผลิตและจัดส่งสินค้าเคมีที่มีคุณภาพสม่ำ�เสมอให้แก่ลูกค้า
ในออสเตรเลียได้เริ่มสำ�ฤทธิ์ผล
ในปี 2554 บริษัท เชอร์ว้ดู เคมิคอล ได้ทำ�การพัฒนา ทดสอบและ
ขึ้นทะเบียนสินค้าใหม่หลายตัวด้วยกัน ซึ่งสินค้าใหม่น้ีจะเปิดโอกาสในการ
ขยายตลาดไปสู่ประเทศออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น ทั้งในปี 2555 และในอนาคต
สินค้าใหม่ที่กล่าวถึงข้างต้นคือระบบในการควบคุมและกำ�จัดปลวกและสอง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสารเคมีที่ได้รับการพัฒนาให้ไม่มีฤทธิ์ไล่ปลวก จะทำ�ให้
ปลวกไม่รู้ว่าบริเวณนั้นมีสารเคมีกำ�จัดปลวกอยู่และไปตายที่รัง ผลิตภัณฑ์
ใหม่ท้ังสามชนิดนี้จะสามารถตอบโจทย์และทำ�ให้บริษัทรับจ้างกำ�จัดแมลงมือ
อาชีพสามารถควบคุมดูแลปัญหาเรื่องปลวกทั้งในและนอกอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีมลู ค่าตลาดรวมของสินค้าประเภทนีส้ งู ถึง 50 ล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อปี (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ในประเทศออสเตรเลีย
กุญแจที่จะขับเคลื่อนความสำ�เร็จในปี 2555 และอนาคต จะมาจาก
การแนะนำ�สินค้าใหม่และการขยายตลาดของสินค้ากำ�จัดปลวกที่กล่าวถึงไป
สู่ประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงการลงทุน
ในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้บริษัทรับกำ�จัดแมลงมืออาชีพสามารถใช้สินค้า
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำ�หรับสินค้าเฉพาะทางประเภทอื่นจะช่วยขับเคลื่อน
ตลาดส่งออกให้สามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในสามภูมิภาคหลัก จะก่อ
ให้เกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจของโลกและความผันผวนในตลาดการ
เงินและอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2555 อย่างไรก็ตามเราสัญญาว่าเราจะยังคง
บริหารและจัดการปัญหาในเรื่องของตลาดต่างประเทศและการส่งออกต่อ
ไปให้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่เราเคยทำ�มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี เราจะมอง
หาโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศออสเตรเลียและในแถบประเทศเอเชียเพื่อ
เติบโตต่อไป

12 รายงานประจำ�ปี 2554

Export Sales and Foreign Market Developments 2011
The past year has been a highly successful one
for Sherwood Chemicals expansion into Australasian
professional pest markets. Total export sales expanded
20% year on year however Sherwood branded professional
pest control products in Australia expanded 40% year on
year which reflect our target strategy of manufacturing
and supplying consistent quality products in this region.
In 2011 Sherwood Chemicals developed, tested and
registered a number of significant termite control products
that offer tremendous opportunity for expansion in the
Australasian markets in 2012 and beyond. These products
include a termite monitoring and colony elimination system
together with two revolutionary non-repellant termite control
products. These three unique termite problem solving
products enable professionals to effectively manage termite
problems in and around buildings and structures and have a
combined market value in Australasia of US$50million per year.
The key driver in 2012 and beyond will come from the
rollout and launch of these new termite control products
throughout Australia and Asia and further investments in
convenient to use products for professional pest markets.  
Other opportunities in specialty products will help drive
export sales to achieve target revenue growth of 30%.
The continued risks of stagnant growth in the
3 largest economies will result in continued global
uncertainty and highly volatile financial markets and foreign
exchange rates in 2012. We will continue to manage
these issues as we have done over the past 4 years
and look forward to the opportunities that are presented
as businesses in Australia and Asia look for alternative
products and suppliers to grow their business.  

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

Industry Overview and Competition

ในปี 2554 บริษัทฯ ทำ�ยอดขายได้ 946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553
คิดเป็นร้อยละ 14.13 อันเนื่องมาจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกฝ่าย
เพื่อให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการจัดกิจกรรมการตลาด
อย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมกับทางห้างสรรพสินค้า ห้างดิสเค้าท์สโตร์
ร้านค้าคอนวีเนียนสโตร์ และร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด รวมถึงการปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้หลากหลาย
ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า
ปัจจุบันที่มีอยู่ และขยายสินค้าใหม่ทั้งในกลุ่มสินค้าเดิมและกลุ่มสินค้าใหม่
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีศักยภาพในการเจริญเติบโตและยังมุ่งเน้นพัฒนาช่อง
ทางการจัดจำ�หน่าย รวมทั้งเพิ่มการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีกรายย่อยให้
ครอบคลุมมากที่สุด ส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนา
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย รวมถึงโอกาสในการขยายการลงทุนในด้านต่างๆ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายยังคงเป็นกลยุทธ์หลักเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของโครงสร้างร้านค้าปลีกที่เปลี่ยนไปและการกระจายสินค้า
ให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกทั่วประเทศ สำ�หรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern
Trade) เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซื้อ บริษัทฯ ได้
ทุ่มงบประมาณในการทำ�รายการส่งเสริมการขาย ตั้งกองโชว์ ให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ สามารถหาซื้อได้ง่ายและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับช่องทางการจัดจำ�หน่ายของร้านค้าปลีกรายย่อย บริษัทฯ สามารถ
เพิ่มร้านค้าปลีกในปี 2554 ถึง 28,000 ร้านค้า โดยบริษัทฯ มีเป้าหมาย
ในการขยายร้านค้าปลีกรายย่อยให้ได้ถึง 30,000 ร้านค้าในอนาคตอันใกล้
ในปี 2554 ราคาวัตถุดิบหลักได้ปรับราคาขึ้นมาโดยตลอด และคาด
การณ์ว่าจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นตามสภาวะราคาน้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ และ
LPG ประกอบกับรัฐบาลได้ปรับค่าแรงขั้นต่� 
ำ เงินเดือนราชการ ฯลฯ ทำ�ให้
อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ทำ�ให้วัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดย
ภาพรวมแล้วต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นมาก บริษัทฯ จึงมีโครงการลดต้นทุน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มปริมาณยอดขาย
เพื่อคงความแข็งแรงทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นรักษาและเสริม
สร้างระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบ GMP,
HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 โดยได้ปรับปรุงพัฒนา
โรงงานเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งได้ดำ�เนินการพัฒนาใน
ด้านการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการลดค่าใช้จ่ายการ
ดำ�เนินงานในโครงการต่างๆ เช่น การประหยัดพลังงาน การหาวัสดุภัณฑ์
ทดแทนที่ มุ่ ง กำ � จั ด ความสู ญ เสี ย ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง หมดของระบบการผลิ ต อย่ า ง
จริงจัง โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอด
จนการปรับปรุงระบบโครงสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีการสร้าง
จิตสำ�นึกและกระตุ้นเตือนพนักงานในการทำ�งานด้านพฤติกรรมที่ปลอดภัย

In 2011, the Company notable achieved total sales
of Baht 946 million, a 14.13% increase from the previous
year. This was a result of good collaboration between staff
members in all company sections who share the common
aim of achieving sales goals. The Company continuously
organized new marketing activities and participated in a
number of events organized by department stores, discount
stores, convenience stores, and retailers. The Company
also released many new products onto the market, as well
as, improving existing products to meet customer needs,
which provides customers with a wider range of options.
Moreover, the current brands will continue to be reinforced
and, in addition to the existing products, high valueadded new products will be launched with the potential
for growth. Focus will also be on the development of
distribution channels and expansion of product distribution
to small retail shops. In overseas markets, the company
will continue to focus on the development of distribution
channels and increase investment in various aspects.
Distribution channel, which is the key strategy, have
been developed in order to underlie growth of the changed
retail shop structure, and to spread products distributed all
over the country. For Modern Trade, such as hypermarkets,
supermarkets and convenience stores, the Company used its
budget on sales promotional programs and merchandisers,
so that the Company’s products can be easily found and
efficiently competitive. The number of retail shops has
been increased to 28,000 shops in 2011 and is planned to
increase this number to 30,000 shops in the near future.
With regard to the outlook for 2012, we believe that
raw materials prices will continue to play a major role.
However, raw material prices have started to gradually
increase following the economic improvement in the USA
and Europe. Commodity price increases will likely occur in
the oil, natural gas and LPG markets as well. In addition,
the government had announced a minimum wage increase
nationwide and this wage increase will affect other raw
material prices, making general production costs higher.
Nevertheless, the Company continues to improve production
efficiency through cost reduction programs. Likewise, we
will continue to improve our sales volume in order to
sustain a strong business performance. The Company also
focused on maintaining and improving its quality system and
standards, including GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001,
and ISO 22000 projects. Our plants have been upgraded
to meet customer demand. In addition, the Company
continued to improve productivity and quality through cost
saving projects, i.e. energy conservative project. These
projects were carried out efficiently and all employees
were involved. In addition, to enhance and strengthen
our culture, the company also undertook organization
core values and corporate culture programs, implemented
together with employees’ behavior base safety project.

Annual Report 2011

13

สำ�หรับทิศทางในปี 2555 นั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิต
ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า เดิ ม และ
ลู ก ค้ าใหม่ อี ก ทั้ ง เพิ่ ม จำ � นวนลู ก ค้ าใหม่ เพื่ อ เพิ่ มโอกาสทางการตลาด
ให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้
เล็ ง เห็ น ถึ ง สภาวะที่ ท้ า ทายของราคาต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ท ะยานสู ง ขึ้ น
เรื่อยๆ ฉะนั้น ในปี 2555 บริ ษั ท ฯ จะได้ พัฒนาวั ตถุ ดิบ ทางเลื อ กอื่ น
หาแหล่งจำ�หน่ายวัตถุดิบรายใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนของสินค้า
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ความมุ่ ง มั่ นในการบริ ก ารลู ก ค้ า ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และยึดมั่นในพันธสัญญา ข้อตกลง ตลอดจนการรักษา
ผลประโยชน์ของลูกค้า จะส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

With regard to the Company’s direction for 2012,
we will continue to emphasize the development of new
products to meet the demands of both new and existing
customers. The Company will also focus on attracting a
greater variety of customers in order to further expand our
market. We also believe raw material costs will continue to
rise. In response the Company has developed alternative
sources and new suppliers for raw materials in order to
improve product costs. The expanded sourcing base is
designed to ensure more efficient manufacturing and achieve
more effective production and the Company continues
to improve our quality, processes and waste reduction.
Finally, the Company will continue to provide honest
and fair services to our customers through mutual
agreements and we believe this philosophy will continue
to ensure our success in the future, as it has in the past.

ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการพึง่ พาผูแ้ ทนจำ�หน่ายรายใหญ่ ผูแ้ ทนจำ�หน่าย
หลักแต่เดิมทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  
และบริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ต่างยังคงทำ�หน้าที่กระจายสินค้าอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ก่อนที่บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล
จะรับมอบธุรกิจมาดำ�เนินการต่อจากบริษทั เชลล์ แห่งประเทศไทย ทัง้ 2 บริษทั
ในปี 2554 มียอดสั่งซื้อรวมกันเท่ากับร้อยละ 63.24 ของยอดขายทั้งหมด
ในขณะที่ ผู้ แ ทนจำ � หน่ า ยเขตในแต่ ล ะภาคอี ก 5 บริ ษั ท มี ย อดซื้ อ รวมกั น
เท่ากับร้อยละ 25.56 ของยอดขายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการพึ่งพาผู้แทน
จำ�หน่ายรายใหญ่ได้กระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7 บริษัท ที่สร้างยอดขายรวมกัน
ถึงร้อยละ 88 ของยอดขายของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ทั้งหมด ที่เหลือเป็น
การขายตรงถึงผู้ใช้อุตสาหกรรม บริษัทรับจ้างทำ�ความสะอาด และบริษัทผู้
ขายงานบริการรับจ้างกำ�จัดแมลง ตลาดเคมีเกษตร ตลาดสาธารณสุขชุมชน
และตลาดส่งออก คาดว่าในส่วนขายตรงนี้จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในยอด
ขายของบริษัทได้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป เมื่อตลาดในส่วนเคมีเกษตร ตลาดการ
ประมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณสุขชุมชน และตลาดส่งออกสามารถสร้าง
ยอดขายได้ตรงตามเป้าหมาย
2. ความเสีย่ งจากการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ และการแข่งขัน
ที่เพิ่มขึ้นธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลายกลุ่มในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยมีผู้
ประกอบการจำ�นวนมากรายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งจากบริษัทข้ามชาติและ
บริษัทภายในประเทศ   กลุ่มผลิตภัณฑ์กำ�จัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ�
ความสะอาดจัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีคู่
แข่งกว่า 10 เครื่องหมายการค้า หากการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบด้านราคาทำ�ให้บริษัทมีรายได้หรือกำ�ไรลดลง อย่างไรก็ตาม
มีผู้ประกอบการรายใหญ่มีอยู่จำ�นวนน้อยรายที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ได้อย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้เป็นเพราะความสำ�เร็จของเครื่องหมายการค้าของ
แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดทีถ่ กู ต้อง คือมีระดับราคา
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Risk Factors
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 2011, sales revenues from these 2 major
distributors account for 63.24 percent of total sales.
Meanwhile, sales revenues from the 5 upcountry distributors
in 5 different regions account for 25.56 percent of total
sales. Apparently, the dependence on distributors has
been broaden from 2 to 7 distributors, which accounts
for 88 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,

เหมาะสมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสือ่ โฆษณาและส่งเสริมการขายหลากหลาย
รูปแบบอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้เกิดความ
เคยชินในการใช้สินค้า และความสามารถในการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้นโอกาสที่จะมีเครื่องหมายการค้าใหม่ประสบความสำ�เร็จในการครอบ
ครองส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ ขึน้ มาอีกนัน้ ต้องอาศัยเวลาพอสมควร โดยเฉพาะ
การผลิตสินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ก�ำ จัดแมลง จะต้องใช้เทคนิค ความรู้ และความ
ชำ�นาญเป็นพิเศษในกระบวนการนำ�เข้าวัตถุดิบ การค้นคว้าวิจัย การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้นนำ�ออกจำ�หน่ายได้นั้น
จะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ นำ � ผลที่ ไ ด้ ไ ปขึ้ น ทะเบี ย น
ผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข และหรือส่วนราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ตามคุณสมบัติที่ระบุ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ใช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามข้อแนะนำ�บนฉลาก
3. ความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ต้นทุนวัตถุดบิ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 89 ของต้นทุนขาย และความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้
สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนได้ทันทีทันใด ดังนั้นสำ�หรับวัตถุดิบหลัก
ประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนำ�เข้า
จากต่างประเทศนั้น บริษัทฯ จึงสั่งซื้อจากแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ที่สำ�คัญ
หลายแหล่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีป่ นุ่ อินเดีย และจีน โดยมีนโยบาย
ที่จะกระจายการซื้อวัตถุดิบไว้กับผู้ผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ขาดแคลนวัตถุดบิ รวมทัง้ การเพิม่ อำ�นาจการต่อรองทัง้ ด้านราคาและคุณภาพ
ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อาทิเช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) และตัวทำ�ละลาย
(Solvent) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานทั้งในภูมิภาค
และตลาดโลกนั้นอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังได้
ใช้กลยุทธ์การออกสิ น ค้าที่ หลากหลายออกขาย ทำ�ให้ ต้นทุนสินค้า มีการ
กระจายตัว รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้างราคาสินค้าให้มี
ความสัมพันธ์ในเชิงกำ�ไร
วัตถุดิบขึ้นราคายังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบไม่มากเท่าปัญหาวัตถุดิบขาด
สต็อก เพื่อที่จะป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่วัตถุดิบกำ�ลัง
จะขึน้ ราคา ฝ่ายจัดซือ้ จะต้องรับรูร้ บั ทราบความเปลีย่ นแปลงให้ทนั กับเหตุการณ์
และปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังมากขึ้นในรายการ
วัตถุดิบที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลน
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุดิบส่วนใหญ่
ที่เป็นประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้นของบริษัทต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศโดย
มีการกำ�หนดราคาเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ในบางกรณี บริษัทจะทำ�สัญญาซือ้
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ก่อนถึงกำ�หนดชำ�ระเงิน โดย
เฉพาะในกรณีที่บริษัทคาดว่าจะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
หากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลต่อราคาวัตถุดบิ ก็จะไม่มกี ระทบ
ต่อกำ�ไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก

the result can bring in the reduction of revenue and
profit.   Nevertheless, only a few major players are able
to capture a sizeable market share. The reasons behind
successful brands or trademarks of each product are the
use of suitable marketing approaches such as appropriate
price for given quality, appropriate budget allocation for
consistency and variety of advertising and promotional
activities in order to build confidence in the products; and
the ability to distribute the products extensively across
the nation. As such, newcomers, and hence new brands,
who are looking to succeed in capturing a bigger chunk
of market share will need quite an amount of time for
its turn of opportunity.   Especially, insecticide product
requires techniques, know-how, and specialization in
formula, research and development, and must be licensed
by FDA, the Ministry of Public Health in order to market the
product to ensure its safety and no environmental impacts.
		
3. Risk from fluctuation in raw material cost The cost of

raw material is considered the main cost of production, which
accounted for 89% 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.
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5. ความเสี่ยงจากการออกสินค้าใหม่ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะออก
สินค้าใหม่ปีละอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจมาจาก
ความล้มเหลวในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำ�ให้สูญเสียทรัพยากรใน
ขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูญเสียงบประมาณทางการตลาด และอาจมี
ปัญหากับสต็อกสินค้าตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่คงค้างและระบาย
ออกไปไม่ได้
ทางบริษัทฯ จึงพยายามลดความเสี่ยง ด้วยการผสมผสานการนำ�ผลิต
ภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้ข้อได้เปรียบของตราสินค้าที่เป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ได้
ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด
ผู้แทนจำ�หน่ายเขตในแต่ละภาคทั้ง 6 บริษัท จะมีบทบาทสำ�คัญในการ
ลดความเสี่ยงของการออกสินค้าใหม่ และทำ�ให้สินค้าใหม่แจ้งเกิดในตลาดได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พยายามพัฒนาสินค้าใหม่โดยการใช้ประโยชน์
จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหวช้า หรือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใหม่
ไม่ประสบความสำ�เร็จดังที่คาดหวัง

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.   

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

Rules for Proper Use of Inside Information

บริษทั ฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ อ การเคลื่ อ นไหวของราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายกำ�กับดูแล
ไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท นำ � ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ทไปเปิ ด เผย
โดยมิชอบหรือใช้ผลประโยชน์ส่วนตน ผู้บริหารต้องรายงานการ
ซื้ อ ขายและการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
สำ�คัญจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
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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.

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Shareholders

ตารางแสดงรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ของบริษทั ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รายชือ่
1.   กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์

1

จำ�นวนหุน้

สัดส่วนการถือหุน้

54,852,000

36.57%

2.   นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ

24,952,500

16.64%

3.   นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร

14,999,600

10.00%

4.   นายวีระ ชินกนกรัตน์

11,000,000

7.33%

5.   นายไพศาล พิสทุ ธิว์ ชั ระกุล

7,000,000

4.67%

6.   นายขจร ตรีสโุ กศล

6,000,000

4.00%

7.   นางวนิดา ตันติเจริญเกียรติ

5,000,000

3.33%

8.   นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ

4,756,500

3.17%

9.   นางสาววรรณี จิราธวัชชัย

3,026,000

2.02%

10.  นางสาวพรพินนั ท์ พิสทุ ธิว์ ชั ระกุล

1,624,000

1.08%

133,210,600

88.81%

รวม
1

กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ ประกอบด้วย บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด  นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ  นางละออ ตัง้ คารวคุณ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ นายณัฏฐวุฒิ ตัง้ คารวคุณ และนางสาวบุศทรี หวัง่ หลี

List of the Company’s top ten shareholders per registration book as of August 29, 2011 which include related persons according
to Section 258 of the Securities Act B.E.2535 are as follows		
Name
1.   TOA Paint Group

1

No. of shares

% of shareholding

54,852,000

36.57%

2.   Mr. Tawat Ungsuprasert

24,952,500

16.64%

3.   Mr. Vorasith Kahasathien

14,999,600

10.00%

4.   Mr. Veera Chinkanokrat

11,000,000

7.33%

5.   Mr. Phaisan Pisutwatcharakul

7,000,000

4.67%

6.   Mr. Kajohn Trisukosol

6,000,000

4.00%

7.   Mrs. Vanida Tanticharoenkiat

5,000,000

3.33%

8.   Mr. Nipon Komolsuvan

4,756,500

3.17%

9.   Ms. Vannee Chirathawatchai

3,026,000

2.02%

10.  Ms. Pornpinun Pisutwatcharakul

1,624,000

1.08%

133,210,600

88.81%

Total
1

TOA 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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โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการ
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบสอบ

กรรมการผู้จัดการ
นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
นายวีระ ชินกนกรัตน์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�นักงาน
และการคลัง
นางสาววรรณี จิราธวัชชัย

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และขายอุตสาหกรรม
นายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ

ผู้อ�ำ นวยการโรงงาน
นายวีระ ชินกนกรัตน์
(รักษาการ)

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสะอาด สืบสมาน

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายและการตลาด
นายธน เกรียงวานิช

Nomination and Remuneration
Committee

Board of Directors

Audit Committee

Company Secretary and Secretary
to the Board of Directors
Mr. Thakerngbol Laobisuddhi

Managing Director
Mr. Vorasith Kahasathien

Internal Audit Unit

Deputy Managing Director
Mr. Veera Chinkanokrat

Administration and
Treasury Director
Ms. Vannee Chirathawatchai
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Product Development and
Industrial Market Director
Mr. Sukun Tanticharoenkiat

Plant Director
Mr.Veera Chinkanokrat
(Acting)

Resource Management Director
Mr. Sa-ard Subsamarn

Sales and Marketing Director
Mr. Dhana Griengvanich

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชือ่ และขอบเขตอำ�นาจหน้าทีด่ งั นี้
1. คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชือ่ -นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายมนู เลียวไพโรจน์
นายธงชัย ธาระวานิช
นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ
นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ
นายขจร ตรีสโุ กศล
นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ
นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
นายวีระ ชินกนกรัตน์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ คือ นายเถกิงพล เหล่าพิสทุ ธิ์    
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
1. นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ หรือนายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ
2. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ หรือนายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร หรือนายวีระ ชินกนกรัตน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษทั

The Company’s management structure comprises of the Board of Directors, the Audit Committee, and Nomination and Remuneration
Committee with the names and responsibilities as follow:
1. Board of Directors as of December 31, 2011
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Manu Leopairote
Thongchai Tharawanich
Phaisan Phipatanakul
Prachak  Tangkaravakoon
Jatuphat Tangkaravakoon
Kajohn Trisukosol
Tawat Ungsuprasert
Vorasith Kahasathien
Veera Chinkanokrat

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

Mr. Thakerngbol Laobisuddhi is the Secretary to the Board of Directors.
The Authorised Signatory
The authorised signatory comprises of
1. Mr. Prachak Tangkaravakoon or Mr. Jatuphat Tangkaravakoon jointly sign with
2. Mr. Tawat Ungsuprasert or Mr. Vorasith Kahasathien or Mr. Veera Chinkanokrat with the company’s seal.
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- มีหน้าที่ก�ำ หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานของบริษัท และ
ควบคุมกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำ�นาจให้
บุคคลอื่นใดให้ดำ�เนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรื อ อาจมอบอำ � นาจเพื่ อให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อำ � นาจตามที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำ�นาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การ
มอบอำ�นาจดังกล่าวจะต้องกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอำ�นาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจ
ที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัท
- อนุมัติในหลักการจัดทำ�โครงสร้างองค์กร อำ�นาจบริหารองค์กร โดย
ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรมและการ
เลิกจ้างพนักงานบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณประจำ�ปีที่กรรมการผู้จัดการ
นำ�เสนอ

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชือ่ -นามสกุล
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
3. นายธงชัย ธาระวานิช

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. The Audit Committee as of December 31, 2011
Name
1. Mr. Manu Leopairote
2. Mr. Phaisan Phipatanakul
3. Mr. Thongchai Tharawanich

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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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอ
แนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำ�เป็นและ
เป็นเรื่องสำ�คัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้
สอบบัญชีของบริษัท โดยคำ�นึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำ�นักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยว
โยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรม
การตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความ
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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชือ่ -นามสกุล
1. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
2. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ
3. นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. The Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2011
Name
1. Mr. Phaisan Phipatanakul
2. Mr. Tawat Ungsuprasert
3. Mr. Jatuphat Tangkaravakoon

Position
Chairman 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.
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กำ � หนดวิ ธี ก ารในการสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมมาเป็ น กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้ง โดยคำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์
และเกียรติประวัติที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณา
- เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ แต่งตัง้ โดยเชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อย่างเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว
กัน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานประจำ�ปี
- ทบทวนและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการให้
ผลประโยชน์ตอบแทน ซึง่ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำ�ธุรกิจของบริษทั ฯ
- ดูแลให้มีแผนผู้สืบแทนตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำ�แหน่งที่เฉพาะ
เจาะจง มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาและมีการทบทวน
อยู่เสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ
ของผู้บริหารระดับสูง

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.

4. ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ชือ่ -นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
นายวีระ ชินกนกรัตน์
นายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ
นางสาววรรณี จิราธวัชชัย
นายสะอาด สืบสมาน
นายธน เกรียงวานิช

ตำ�แหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การและรักษาการผูอ้ �ำ นวยการโรงงาน
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสำ�นักงานและการคลัง
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขายและการตลาด

4. The Company’s Executives as of December 31, 2011
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. Vorasith Kahasathien
Mr. Veera Chinkanokrat
Mr. Sukun Tanticharoenkiat
Ms. Vannee Chirathawatchai
Mr. Sa-ard Subsamarn
Mr. Dhana Griengvanich
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Position
Managing Director
Deputy Managing Director and Acting Plant Director
Product Development and Industrial Market Director
Administration and Treasury Director
Resource Management Director
Sales and Marketing Director

การสรรหากรรมการ

The Selection of Director

องค์ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดให้ บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบ
ด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือก
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และตำ�แหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
วิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเป็นกรรมการบริษทั นัน้ จะต้องผ่านคณะกรรมการ
การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration
Committee) และต้องผ่านขัน้ ตอนทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำ�นวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
ออกเสียงชี้ขาด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการ
จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งใน
สาม (1/3)  กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่ง
อีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำ�แหน่ง
เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5)
ศาลมีค�ำ สั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การ
ลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการ
ลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างน้อย 3 คนและต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่มิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหาร
ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

The composition of directors
The Company’s article of association has stated that the Company
shall have one board of directors, composing of at least 5 persons,
The directors, among themselves, shall appoint the chairman of the
directors and may appoint the deputy chairman of the directors, the
Managing Director, and other positions deemed appropriate. Moreover,
more than half of the directors must be a residence of Thailand.
The appointment of the Company’s Board of Directors
The Company has Nomination and Remuneration committee
in the appointment of the Board of Directors. However, the
shareholder’s meeting will appoint the Board of Directors
under the following criteria and methods:
1. Each shareholder shall have a number of votes equaling the
number of shares he holds. One share equals one vote.
2. Each shareholder shall vote for one candidate at a time.
3. After the vote, the candidates shall be ranked in descending
order from the highest number of votes received to the lowest, and
shall be appointed as directors in that order until all of the director
positions are filled. Where the votes cast for candidates in descending
order are tied, which would otherwise cause the number of directors to
be exceed, the chairman or the meeting shall make the final decision.
The dismissal of directors
1. At every annual ordinary meeting, one third of the
directors shall retire form office. If the number of directors
cannot be divided into exactly three parts, they shall retire by
the number nearest to one third, The directors who retire
from the position may choose to take t he 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 haring the right to vote.
The composition and appointment of the Company’ s 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 nonmanagement director at least 3 persons and at least 1 person must be
independent director.
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

Management’s Remuneration

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินในปี 2554  มีรายละเอียดดังนี้
			
รายชือ่
1.   นายมนู เลียวไพโรจน์
2.   นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
3.   นายธงชัย ธาระวานิช
4.   นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ
5.   นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ
6.   นายขจร ตรีสโุ กศล
7.   นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ
8.   นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
9.   นายวีระ ชินกนกรัตน์
รวม

หน่วย : บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
802,500
682,000
610,000

2,094,500

คณะกรรมการ

506,000
546,000
245,000
546,000
64,000
80,000
1,987,000

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย เบีย้ ประชุมและโบนัสคณะกรรมการ ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารรวมเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 20,958,779 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ

2. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
- ไม่มี -

1. Remuneration in Cash for 2011
			
Name
1.   Mr.
2.   Mr.
3.   Mr.
4.   Mr.
5.   Mr.
6.   Mr.
7.   Mr.
8.   Mr.
9.   Mr.
Total

Manu Leopairote
Phaisan Phipatanakul
Thongchai Tharawanich
Prachak Tangkaravakoon
Jatuphat Tangkaravakoon
Kajohn Trisukosol
Tawat Ungsuprasert
Vorasith Kahasathien
Veera Chinkanokrat

Unit : Baht

Audit Committee
802,500
682,000
610,000

2,094,500

Board of Directors

506,000
546,000
245,000
546,600
64,000
80,000
1,987,000

Remuneration of Board of Directors and Audit Committee includes meeting fee and bonus Total remuneration of management is Baht 20,958,779
Remuneration of management includes salary, bonus, and provident fund contribution.

2. Other Remuneration
- No -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไร
สุทธิหลังหักภาษีและสำ�รองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำ� 
ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน ของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำ�เนินการดังกล่าวจะ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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

การควบคุมภายใน

Internal Control

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2555 วั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และ
ได้ แ สดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอ และความเหมาะสมของ
ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้ อ มทั้ งให้ ข้ อ เสนอแนะการตรวจ
สอบ ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การตรวจสอบเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ พั ฒ นามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตามแก้ไขตามรายงานผล
การตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำ�เสมอ ด้าน
การดูแลทรัพย์สิน บริษัทฯ มีระบบป้องกันที่ดี ไม่พบรายการทุจริตหรือ
การนำ � ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ โ ดยมิ ช อบ ผลการสอบทานเป็ นไป
ตามขั้ น ตอนที่ กำ � หนดไว้ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำ � หนดกฎหมายของภาครั ฐ
และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีเห็น
ว่าบริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้งด้าน องค์กรและสภาพแวดล้อม
การบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้ อมู ล โดยมี การติ ดตามประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน
อย่างต่อเนื่องไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ โดยมีการกำ�หนด
แผนธุรกิจ งบประมาณประจำ�ปี และตัวชี้วัด เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
ธุรกิจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในส่วนที่เป็นการประเมิน
จากความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองค์กรให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนา
คุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดโครงสร้ า งการบั ง คั บ บั ญ ชาแยกตามสายงานที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ และการกำ�กับดูแลกิจการ โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรร
การตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกำ�หนดนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน คำ�นึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯมี ก ารมุ่ ง มั่ นในการพั ฒ นาขบวนการผลิ ตให้ ไ ด้ สิ น ค้ า ที่
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำ�คัญอย่างมาก

The Board meeting No. 1/2012 held on February 27, 2012
was joined by the Audit Committee to give comments about
the adequacy and suitability of the internal control system. The
Audit Committee considered and reviewed the audit report
and gave suggestions about the internal control, focusing on
making the operating audit continuously effective and efficient
and continuously report to the Company’s directors. Regarding
assets, the Company has such a good protection system that no
fraud or misuse of assets was found in the Company. The result
from the review is in accordance with the specified guideline,
regulation by the government sector and corporate governance.
From the consultation with the auditor, it is advisable that the
Company has prepared the financial statements in accordance
with the accounting standards, and had the sufficient internal
control on organization, environment, risk management, and
operation control, information system and communication. The
follow-up results led to the believe that there were no significant
mistakes as summarized below:
1. Organization and Environment
The Company has set it business goals by determining
the business plan and budget for the year 2011 and key
performance indicator to strength business stability. In addition,
the performance assessment has been improved as part of
the assessment on competence and compliance of behavior
of the employees with the corporate culture in coordination
with the corporate culture to ensure greater benefits on quality
performance development.
Structure of command was defined based on function
lines which are consistent with the business operation strategies
and corporate governance, with the Internal Audit unit being an
independent unit reporting directly to the audit committee. The
corporate governance policy and business ethics were promoted
by the Company to be clear and transparent. Policies and
operating plans were established with regard to fairness toward
employees, customers, partners, and responsibility toward the
shareholders, society and environment.
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ต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้การรับรองระบบคุณภาพ
ISO 14001 ในส่วนของการทำ�ธุรกรรมด้านการเงินและจัดซื้อจัดจ้างนั้น
บริษัทฯ กำ�หนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มือการกระจายอำ�
นาจ” ซึ่งกำ�หนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และอำ�นาจในการอนุมัติจ่ายเงิน เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุม
และป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำ�คัญ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
แต่ละสายงาน ทำ�หน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก
ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ อุบัติเหตุ และการขาดแคลนวัตถุดิบ และปัจจัย
ภายในที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำ�หนด
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำ�หนด
มาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ และจัดให้มีการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเน้น
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ใน
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้
(1) กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุก
ฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำ�หนด
ตำ�แหน่งผู้มีอ�ำ นาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ และการชำ�ระหนี้ ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) จัดทำ�ระบบการปฏิบัติงานและอำ�นาจหน้าที่ในการอนุมัติตาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร
(3) กำ � หนดให้ มี ก ารจั ด ทำ � รายการข้ อ กฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบประจำ�ปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ทำ�ให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมการปฏิบัติงานที่
เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็น
สำ�คัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่าย
บริหารดำ�เนินการแก้ไข และมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก
กรณีที่มีการทำ�ธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
อันอาจจะนำ�มาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กิจการ
หรื อ บุ คคลที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ บริ ษั ท ฯ นั้ น ธุ ร กรรมที่ เ กิ ดขึ้ น จะต้ อ งผ่ า นขั้ น
ตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�รายการจะต้องทำ�หน้าที่พิจารณาว่าการทำ�รายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอกและ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำ�มาซึ่งความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิด
เผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
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The Company is committed to developing its manufacturing
processes for standard products which are internationally
recognized and put heavy emphasis on environmental
preservation, ISO 14001 certified. For financial transactions,
purchasing and hiring, the Company put in place a “Manual
of Authorities” Handbooks describing criteria conditions and
authority to approve payments on a prudent fashion in order to
prevent fraudulently financial transactions.
2. Risk Management
As risk management policy is important, a risk management
committee was appointed by the Company consisting of line
management who undertake the assessment of external risk
factors including economic conditions, accidents, and shortage
of raw materials and such internal factors as having an impact
over the Company’s goals and business operation. Persons
responsible for risks in units were fixed. Risk management
was declared to be the responsibility of all executives. Risk
management was planned and risk management measures were
established. Risk factors with possible impact to the Company’s
goals and business operation were assessed. Risk management
by units within the organization was monitored.
3 .Operational control of the executives
The Board of Directors performs under the scope of
powers and duties as follow:
(1) Scope of powers and duties and approvable authority
limits of management in all departments and in all levels
have been clearly defined in writing, with authorized positions
empowered to approval budgets, direct, and settle debts
specified in writing, and suitability review at least once a year.
(2) Perform systems of operations and approval power
and duties have been established following business description
and organization.
(3) Listing regulations or article of association which
concerning the Company’s business to ensure that every
working unit has strictly complied with the laws.
In addition, the Audit Committee considering, reviews and
approves the annual audit plan so as to cover every high-risk
performance process and expectations of Company-related
individuals. As a result, the Company is confident that units
have an internal control adequately in their performance to
respond to risks in all areas including finance, performance,
and compliance with laws, regulations, ordinance and rules.
Also, main issues and problems discovered through the
audits of internal and external auditors are addressed, closely
monitored, and reported to the management and managerial
person of the units involved for corrective actions and
establishing protective measures to prevent reoccurrences.
In the event of transaction made with a corporate or
an individual related to the Company possibly leading to a
conflict of interest between the Company and that corporate or
individual, such transaction must go through the same approval
process based on Company ordinances as a typical transaction
does. The transaction-related persons undertake to consider
whether the transaction is reasonable, normal and lawful with
regard to the maximum benefits of the Company and its
shareholders as if it was made with an outside individual, and
the person with the conflict of interest is not allowed to cast
a vote.

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยการจัดทำ�รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและ
เหตุผลพร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบ
การตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้า
ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะ
กรรมการ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�และจัดเก็บเอกสารสำ�คัญ
ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชี
ต่างๆ นั้น บริษัทฯ มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ
เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน โดยไม่เคยได้รับแจ้ง
จากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�งบการเงินของบริษัททุก
ไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 รวม 4 ครั้ง
และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำ�ดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำ�กับการดำ�เนินการ
ตามแผนงานประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุก
2 เดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำ�เนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำ�เนิน
งานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ได้กำ�หนดให้ผู้รับผิดชอบนำ�
เสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอด
จนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาและให้รายงานการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
บริ ษั ท ฯ จั ดให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม
ภายในอย่างสม่ำ�เสมอ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�การตรวจสอบ
การปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

4. Information System and communication
To support its decision making, the board of directors
is provided with important information in the form of an
analytic report containing principle and reason comparison
and supporting documents delivered 7 days in advance. The
Company secretary contributes to giving advices about article
of association and rules of the SET, SEC and others that the
Board needs to know, overseeing board activities, coordinating
to ensure compliance with board resolutions, and acting as a
center of making and filing documentation, such as director
registry, notices of board meetings, minutes of board meetings,
notices and minutes of shareholders meetings in a systematic
way, so the shareholders and able to examine the suitability of
the performance of the directors.
In addition, supporting documents for accounting records
and accounts are fully kept by categories for transparency and
as operational information.
The audit committee, auditors, internal audit unit and
connected person jointly considered the making of the Company
financial statements every quarter to ensure that the generally
accepted accounting standard had been used and fits the nature
of the Company businesses, including appropriate disclosure.
5. Monitoring System
With 4 board meetings held in 2011, the results of
performance were monitored as to whether it met the goals
set. What also in place is a hierarchical performance monitoring
system that monitors the board of directors and management
in order to follow up the goals and supervise implementations
based upon the annual business plan approved by the board of
directors regularly on a bimonthly basis and to solve potentially
arising problems and adjust the operational plan in line with the
changing situations. If the results of implementation deviate from
the goals set, the persons in charge are required to provide
a performance review report and analyze the causes and join
the consideration to approve a problem solving plan, with
subsequent performance reported on a continual basis.
The Company caused to be conducted, a regular check
of compliance with the internal control by the internal audit unit
is responsible for the internal control, following the plan as well
as independently reporting to the Audit Committee. In 2011, the
Audit Committee had 4 meetings in total.
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างระบบการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิด
ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
และเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ เพิ่ ม
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และความมั่ ง คั่ ง แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยยึ ด หลั ก การ
บริ ห ารงานตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมี
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญา
ในการดำ � เนิ น งาน พร้ อ มต่ อ การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยนโยบาย
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณพนั ก งาน ที่
ได้ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว และได้ มี ก ารทบทวน
ความเหมาะสมเป็นประจำ�  และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีสำ�หรับบริ ษั ท จดทะเบี ยนปี 2549 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ มีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิ
แห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำ�ไร การ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทการอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้
สอบบัญชี เป็นต้น
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ยังดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ โดย
คำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำ�เนินงาน รายชื่อ
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม และข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ น ต่ อ การ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดประชุม ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ จัดให้มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
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One mission of the Board of Directors is to implement a
good corporate governance system which ensures transparency,
honesty, accountability, competitiveness, fairness to all relevant
parties, as well as, added value for shareholders. To this
end, we observe the good corporate governance principle as
promoted by the Stock Exchange of Thailand. Our operation
plans are developed and executed with expertise and great
caution. And, most importantly, all executives and employees
are encouraged to be honest, dedicated, patient, careful and
willing to share. These measures have positioned us very well
to accommodate any economic, political, cultural and social
change, and, to achieve balanced and sustainable results.
Our good corporate governance principle comprises
corporate governance policy, business ethics and employees’
code of conduct. The principle was approved by the Board
of Directors. Revisions are carried out annually as appropriate.
We have laid out our good corporate governance principle
into five integral parts, according to the Stock Exchange
of Thailand’s requirement of good corporate governance
for listed companies in 2006. The five parts are as follows:
1. Shareholders’ rights
Shareholders are entitled to the ownership of the Company
and the protection of their rights is duly covered in our good
corporate governance principle. We respect their rights as
owners of the Company, encourage them to exercise their rights,
and, treat each and every shareholder fairly and equally. Basic
rights of shareholders include the purchase, sale and transfer of
shares, the right to parts of the company’s profits, the access
to adequate business information, as well as, the right to attend
shareholder meetings. At such meetings, shareholders can
exercise their rights to opine and make decisions on matters
such as the selection of directors, the determination of directors’
remuneration, the approval of issues affecting the company, and
the appointment of auditors. Further, we make sure that the rights
of shareholders are never deprived by ensuring the following.
1.1 Right to be informed : All shareholders have an
equal right to be informed. Therefore, information is made
available to shareholders in English and in Thai via the Stock
Exchange of Thailand. This is to ensure that the shareholders
are well informed of matters such as operational results,
names of ten major shareholders as of registration book
closing date for the purpose of an annual general meeting,
shareholder meeting minutes within 14 days after the meeting,
and other information necessary for their decision making.
1.2 Right to attend the shareholder meetings : We make
arrangements for the shareholders general meeting annually
within four months from the last day of an accounting year.
The venue for this meeting is set for Dusit Princess Srinakarin
Hotel, Srinakarin road, Pravet, Bangkok. In the year 2011, the
shareholder general meeting was held on Friday April 8, 2011.

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้แจ้งมติกำ�หนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าถึง
7 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 9 มีนาคม 2554
ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้ ง หมดที่ มี ข้ อ มู ล เหมื อ นกั บ ข้ อ มู ล ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ นในรู ป แบบ
เอกสารผ่านเว็บไซต์ ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า
30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว
โดยบริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 14 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อ
กัน 3 วัน ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริง และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น
รายงานประจำ�ปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อ
ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำ�อธิบาย
เอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อ
บั ง คั บ บริ ษั ทในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และขั้ น ตอนการ
เข้าร่วมประชุม
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ อำ � นวยความสะดวกให้ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่
ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุม
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และยังคงให้สิทธิผู้
ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่
วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
บุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการ
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
กรณี ผู้ ถื อ หุ้ นไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษทั คนใดคนหนึง่ เข้าประชุมแทน เพือ่ เป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือ
เป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำ�คัญ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 มีกรรมการบริษัทเข้า
ร่วมประชุม จำ�นวน 8 ท่าน กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำ�นวน 1 ท่าน
นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายสำ�นักงานและการคลัง และ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ได้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดู
ได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
www.sherwood.co.th

Before the meeting day
Shareholders were informed of the meeting on February
17, 2011 which was 7 weeks before the actual date in order
that they might be able to make themselves available for
attendance. On March 9, 2011, a notice was delivered to the
shareholders along with all relevant documents containing the
same information as that on the website, in Thai and English,
30 days before the meeting for the shareholders’ perusal. We
appointed our share registrar, Thailand Securities Depository
Center Co., Ltd. to deliver the documents to the 14 days before
the meeting. As well, an announcement was published in a
newspaper 3 days before the meeting. As for the agenda of
the meeting, facts and reason were given together with opinions
of the Board of Directors. Other relevant documents provided
included the annual report, the proxy form B, the profiles of
director candidates, the meeting venue map, the explanation of
documents, the list of evidence which the shareholders need
to present for an attendance, the company regulations on
shareholder meetings, and, the meeting attendance procedure.
On the meeting day
We have made attendance and voting as convenient as
possible for the shareholders. The date, time and venue were
carefully chosen and shareholders can register their attendance
in advance in as short a time as 2 hours before the meeting.
Those arriving after the commencement of the meeting could
still cast their vote on remaining agendas and were accounted
for as part of the quorum from the agenda on which they
first voted. An adequate number of staff was on hand to
render assistance and a barcode system was employed to
facilitate quick registration and to ensure validity of voting.
Shareholders who were unable to attend the meeting
could assign an individual or a member of the audit
committee, who is an independent director, to attend the
meeting on their behalf and to protect their rights.
Realizing the significance of shareholder meetings, the
Board of Directors has made it a duty of all directors to attend
the meeting, with the exception of the case where they are
ill or pre-occupied by other important matter. A total of eight
directors attended the annual general meeting of shareholders
on April 8, 2011. One director was absent. Additionally, The
Executives Director, Administrative and Treasury Division Director
and a company auditor served as witnesses for the voting
and attended the meeting to answer relevant questions of
the shareholders. The names of the Board of Directors and
executives attend to the shareholders meeting have shown in the
minutes of the shareholders on website at www.sherwood.co.th
Shareholder meetings allow shareholders to exercise their
rights, to be informed of operational results and dividends,
as well as, to review and vote on matters as specified by
the laws and the company’s regulation. At the time of the
meeting, the Company’s Secretary would report the number
of attending shareholders and their collective shareholding
ratio. The Chairman of the Board of Directors, serving as the
chairman of the meeting, would then declare the meeting open
and explain the rules used at the meeting, as well as, the voting
procedure, before proceeding with the agendas.
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การจั ดให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ใ ช้ สิ ท ธิ ใ นฐานะ
ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำ�เนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณา
และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัท
กำ � หนด เมื่ อ ถึ ง เวลาประชุ ม เลขานุ ก ารบริ ษั ทได้ แ จ้ ง จำ � นวน   สั ด ส่ ว น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัททำ�หน้าที่ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป็นผู้ดำ�เนินการประชุมตาม
ลำ�ดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำ�หรับ
การนำ�เสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัท
จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจาก
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชี
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด คำ�
ชี้แจงที่เป็นสาระสำ�คัญ คำ�ถามและคำ�ตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ราย
ละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากกรรมการผู้
จัดการและประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม
และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำ�เป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
พร้อมทั้งนำ�ส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น
โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิและ
ความเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
(1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทยหรือสามารถดูได้จาก
เว็บไซด์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออก
เสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
เข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ชื่อ
ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง
3 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ
สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ในรายงานประจำ�
ปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
ที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งเป็น แบบ ข.
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The Chairman would also be assigned to lead the meeting to
cover all specified agendas in an appropriate sequence. There
would be no addition of new agendas or change of key information
without prior notice to the shareholders. Adequate time would
be allocated for the presentation of issues concerning each
agenda. Shareholders are welcome to ask questions and give
opinions freely on all agendas. Should there be any, the Board
of Directors would provide a clear and concise response to the
issue raised. Votes for each agenda are cast using the barcode
system and the auditor would serve as the witness to the tally.
After the meeting day
Detailed of annual general meeting of shareholder minutes
would be prepared, including important explanations and summary
of questions and responses or opinions. The particulars of each
agenda are noted as they were stated at the meeting. The
numbers of ‘for’, ‘against’ and ‘null’ votes on each agenda are
also summarized. The minutes are reviewed by the Managing
Director and the Chairman of the Board of Director before the
latter endorses it in the capacity as the chairman of the assembly,
and, subsequently submitted to the Stock Exchange of Thailand
and the Securities and Exchange Commission. The minutes are
also made available on our website within 14 days in order that
shareholders may not have to wait until the next meeting to
obtain the information. A copy of the minutes is submitted to
the Ministry of Commerce within the timeframe specified by law.
2. Treating shareholders with equality and fairness
The Company places great importance on treating
shareholders with equality and fairness, and this fair treatment
can be detailed as follows.
2.1 Shareholders meetings
(1) Shareholders of foreign nationalities are sent
an English version of the meeting notice, supporting
documents and meeting minutes, along with the Thai version.
These are also available on our website in both languages.
(2) We help shareholders who are unavailable for
the meetings to exercise their voting rights by allowing them
to assign an individual or an independent member of the
audit committee as their proxy. In case when a shareholder
wishes to assign a member of the audit committee as their
proxy, he or she may review the names, addresses and
financial interests of each of the 3 members of the audit
committee in the meeting notice. More information regarding
the 3 members of the audit committee is available in the
report enclosed with the meeting notice. Shareholders are
encouraged to use proxy form B enclosed with the meeting
notice in order that they may cast votes at their own discretion.
Alternatively, shareholders can download the proxy forms A
or B which comply with the announcement of the Ministry of
Commerce, from our website. Postage stamps are provided
at no cost for the convenience of shareholders who wish
assign a proxy. In the year 2011, we arranged for the annual
shareholder general meeting to take place Friday, April 8, 2011.

เพื่ อ สนั บ สนุ นให้ ผู้ ถื อ หุ้ นใช้ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะที่ ส ามารถกำ � หนดทิ ศ ทาง
การลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่
ได้จัดทำ�  และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. โดยสามารถเลือกหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี
2554 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554
(3) การกำ�หนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำ�นวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
(4) บริษัทฯ ดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับระเบียบวาระการ
ประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำ�โดยเปิดเผย
มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับ
เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ / หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำ�มาหักออก
จากจำ�นวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
ที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง จะยกมือขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้
ถือหุ้นท่านนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบน
หน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันทีนอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการ
นับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที
2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน โดยกำ�หนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้น และกำ�หนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนั ก งาน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี
วิ นั ย และมี จิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ต่ อ ส่ ว นรวมและต่ อ ตนเอง ไม่ ใ ช้ ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์
และทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท โดยไม่ นำ � ข้ อ มู ล และทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ทไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำ�การอันเป็นการ
สนั บ สนุ น บุ ค คลอื่ น ใดให้ ทำ � ธุ ร กิ จ แข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้
แจกจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติ ต นในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ น หลั ก ยึ ด ถื อในการทำ � งาน
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งานของบริษัทก็มีการ
กำ�หนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การ
เลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำ�หนด
2.3 การกำ � หนดเรื่ องการซื้ อขายหลั กทรั พย์ของบริ ษัทไว้ ในจรรยา
บรรณ บริษัทฯ ได้กำ�หนดห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงาน
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำ�การซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริ ษั ทในช่ ว ง 1 เดื อ น นอกจากนั้ น ยั ง กำ � หนดให้ ก รรมการบริ ษั ท
และผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้ง
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ง
สำ�เนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็น
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำ�เนินการตามที่กำ�หนด นอกจากนั้นหากมีการ

(3) Shareholders can cast votes in accordance with
the number of shares held. One share represents one vote.
(4) We conduct the meetings in such a manner that
the agendas are reviewed in the exact as appearing in the
notice. There is no inclusion of additional agendas or change of
significant information without prior notice to the shareholders.
			 (5) Votes are cast openly. Ballots are handed out to the
shareholders for each agenda. Only votes that are against and/
or null are counted and then subtracted from the total number
of votes present at the meeting. The remainders are considered
favourable votes. As such, for each agenda, shareholders who
wish to cast a vote against the motion or a null vote must raise
their ballot. Given at the time of registration, the ballot bears the
name of the person attending the meeting, the number of shares
held or assigned, and, a barcode. Staff will ask the voters in
question to sign it as evidence for later review. The barcode
system used makes it possible to tally the votes and display
the results on the screen instantly.   Apart from the auditor
who serves as the witness for the tally, all shareholders will be
informed of the number of favourable, against and null votes.
2.2 Insider information usage control Measures relating
to the use of insider information are in the Company’s code
of business ethics. Insider information usage control is a
responsibility directors, executives and staff have towards the
company and shareholders. They must be individuals of integrity,
accountability and moral consciousness. Under no circumstance
should they exploit their authority for the benefit of themselves
and/or others.  All relevant employees must protect the interests
and the assets of the company. They must not use information
or assets of the Company for the benefit of themselves and/
or others nor should they engage in any action which assists
any individual in business that competes with the Company.
The copies of these measures have been distributed to all
directors, executives and staff for their observance. The most
serious disciplinary punishment established in the Company
regulation is the termination of employment. All directors,
executives and staff are aware of this and act accordingly.
2.3 Company stock trading Company stock trading is
covered in the code of business ethics. Directors, executives
and staff in possession of insider information are prohibited
from selling or purchasing company stock within one month.
Additionally, directors and executives, as well as, their spouses
and children who are not yet of juristic age are required to
report their shareholding. Any transaction must be reported to
Securities and Exchange Commission, with a copy sent to the
Company’s Secretary for subsequent of the Board of Directors at
the next meeting. Directors and executives are well aware that it
is their duty to comply. The Company’s Secretary will circulate a
letter to all directors and executives of any change in this area,
with relevant announcement of the Securities and Exchange
Commission enclosed. In the past year, all directors and executives
have complied well with this policy. There was no transaction
during the prohibited period.
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เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะทำ�จดหมายแจ้งให้
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำ�เนาจดหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว
ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม
2.4 การดำ�เนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และการกำ�หนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือน
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่อง
ดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และกำ�หนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำ�หนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้
เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการ
บริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระ
ในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดัง
กล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
การกำ�หนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามเวลาที่กำ�หนด รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
สามารถตรวจสอบได้
2.5 การกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2555 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระใน
การประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำ�หนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่ง
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมา
ที่เลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2555
หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ โดยดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า
มั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่าง
เป็นธรรมทุกฝ่าย และได้กำ�หนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการ
ของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการกำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
แน่นอน ในปี 2554 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล
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2.4 Conflicts of interests Conflicts of interests are
handled cautiously and rationally, with the greatest benefit
to the company as the key concern. Determination of prices
is in compliance with normal fair trade conditions, just like
doing business with an outsider. Measures have been
implemented to ensure transparency and compliance with
the criteria of the Stock Exchange of Thailand. This is a part
of good corporate governance and an ethical responsibility
towards the Company and the shareholders. To ensure
that all parties are equally well informed, disclosures are
made of connected transactions in accordance with the
Stock Exchange of Thailand Commission announcement on
disclosure of information and action of listed companies
pertaining to related transactions. Directors with potential
interests in the matter being reviewed are required leave
the room and refrain from voting. This is to allow directors
without interests to freely voice their opinions and cast
their vote. The Company’s Secretary would announce
the name of directors who are required to the room for
the agenda at hand. The names and relationship with
connected person, the determination of prices under the
transaction and the directors with differing opinion from
that of the Board of Directors (if any) are reported to the
Stock Exchange of Thailand within the specified timeframe.
These are also noted in the minutes for subsequent reviews.
2.5 Proposal of agendas by minor shareholders We
have yet to establish procedures for minor shareholders
to propose agendas, and/or to nominate candidates to be
elected as directors at the General Meeting of Shareholder
2012 in advance, to propose the meeting agenda according to
the principle of the Company. Shareholders can send signed
documents and various evidence as supporting documents
for the Board of Directors’ consideration by registered mail
to the Company’s Secretary from January 4 - 31, 2012.
3. Rights of stakeholders
We appreciate that all stakeholders are entitled to their
rights and that mutual cooperation leads to a sustainable
business. The Company protects its interests and assets as
a sensible person would do with his own assets. Therefore,
all interested parties can rest assured that their rights will be
fairly honored. A practical guideline was established in the
code of business ethics for our executives and staff to follow.
Company and shareholders
The Company conducts its business honestly and
transparently within the boundary of relevant laws and
regulations. We are dedicated to grow and solidify our
business while generating optimal returns for the shareholders.
To this end, a dividend payment policy was established.

จากผลประกอบการปี 2553 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 58.56 ของกำ�ไรสุทธิ โดยกำ�หนดจ่ายในวันที่ 6
พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก�ำ หนด
ไว้ บริษัทฯ ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือน
วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดำ�เนินงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำ�เสมอ ไม่นำ�ข้อมูลหรือข้อความลับขอ
งบริษัทฯ หรือข้อมูลพนักงานบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
โดยมิชอบ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุ
มีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ลูกค้า
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ลูกค้า ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน�้ำ ใจ คำ�ร้องเรียน
ของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดำ�เนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
พัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
พนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำ�คัญที่จะพาองค์กรไป
สู่ความสำ�เร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาส
ในการเจริ ญ ก้ า วหน้ า ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะคน รวมถึ งให้ พ นั ก งานมี
ส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและพัฒนา บริษัทฯ ปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของ
มนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความ
สามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
บริษัทฯ มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำ�หนด
เป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน อบรมหลักสูตร จิตสำ�นึกความปลอดภัยในการทำ�งาน และหลักสูตร
“การดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ” รวมทั้งการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้
พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอด
จน การเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้พนักงานรับทราบ
อย่างสม่ำ�เสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัย
ทั้ งในตั ว อาคาร และสภาพแวดล้ อ มอยู่ เ ป็ น ประจำ �  อี ก ทั้ ง จั ด เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน ตลอดจนจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่
จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ห้อง
พยาบาล การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ค่ารักษาพยาบาล การจัดการแข่งขัน
กีฬาประจำ�ปี ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อการออม
เงินในอนาคต เงินบำ�เหน็จเกษียณให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุการทำ�งาน
โครงการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ�โดยร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
บริษัท เป็นต้น อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ที่เปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการของพนักงาน

In the year 2011, we have paid from the operation in 2010
at the rate of 0.30 Baht per share on May 6, 2011. Total
dividends paid account 58.56% of net profit. This is greater
than the specified minimum dividend policy. The Company
protects its interests and assets as a sensible person would
do to his own assets. Operational results are regularly,
truthfully and comprehensively reported. Insider information,
confidential information or employee information is never to
be used in a fraudulent manner. Conflicts of interests are
cautiously and rationally handled. Information is sufficiently
disclosed, and the rights of all shareholders are honored.
Customers
We operate on the basis of integrity and fairness.
Customers are always well informed, served and treated. We
quickly act upon any complaint from our customers, and
treat everyone in an unbiased manner. Furthermore, we keep
our customers’ information confidential, develop products
and services to satisfy the requirements of our clients,
and, consistently add value to our products and services.
Employees
Employees are our most valuable assets and the force
behind our success. We take their dignity and basic rights
very seriously. Training is provided on a continuing basis to
help them improve their professional skills. All employees are
entitled to equal professional advancement opportunities based
on their potential, as well as, to appropriate compensation
for their education, skills, responsibilities and performance,
and, to be of the company’s development. With regard to
employees’ safety, health and working environment, we have
established a number of policies relating to occupational
safety, hygiene and environment. Employees are encouraged
to participate in training programs on ‘Basic Fire Fighting and
Evacuation’ to familiarize themselves with the proper procedure.
Other safety information is also disseminated to employees.
We conduct safety inspections of the buildings and
the compound on a regular basis. Safety tools equipment
are provided for use in case of an emergency. Our
employees have also undergone necessary training regarding
safety matters, both in-house training and public training.
To improve the quality of life of employees even further,
we have made arrangements for additional welfare. For instance,
an infirmary facility, annual health check-up, medical expense
coverage, annual sports games, free uniforms, provident fund
program for the purpose of savings, retirement bonus, and,
a low-interest loan with the Company’s saving co-operatives.
A welfare committee was established to allow employees to
become involved in the management of their own welfare.
Trading partners
We honour agreements and conditions we have with
our trading partners, and we strive to maintain positive and
understanding relationships with them, payments or goods
deliveries are made on time and any selective treatment.
We exchange knowledge with them which contributes to the
creation of added values for the products and the services.
Under no circumstance do we demand or accept other assets
or benefits beyond those specified in the trading agreements.
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คู่ค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตามกรอบกติกาการ
แข่งขันที่สุจริต และเป็นธรรม รักษาคำ�มั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดย
คู่ค้าจะได้รับการชำ�ระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำ�หนดเวลาและ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า
และบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียก รับ หรือยินยอม
ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
เจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้าโดยไม่มีการผิดนัดชำ�ระแต่อย่างใด
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำ�นึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน
และทำ�คุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการทำ�คุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วยการร่วมบริจาค
ทรั พ ย์ แ ละสิ่ ง ของเพื่ อ สาธารณะประโยชน์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ำ � เสมอ
ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับ
ความถูกต้อง ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
หรือการกระทำ�ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัทที่โทรศัพท์ 0-2320-2288 ต่อ
333 โทรสาร 0-2320-2670 และผ่านทางอีเมล์: ir@sherwood.co.th ทั้งนี้ผู้
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ
ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินด้วยความโปร่งใสและทั่วถึง โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนสาธารณชนโดยทั่วไป
มีความมั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติอยู่นั้น มีความ
ทันสมัย และทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อ
การตัดสินใจ ผ่านช่องทางที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ เช่น ในรายงานประจำ�ปี
และแบบ 56-1 ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย www.set.or.th และเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท
www.sherwood.co.th
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Creditors
The conditions imposed upon us by the creditors are duly
followed. We have made payments to our creditors in accordance
with the agreed credit term without any default in the previous year.
Community and Society
We try to instill social awareness and responsibility
towards society among our employees. This is consistently
through various activities and campaigns that benefit the
communities. Impact of our operation natural resources and
the environment is also regarded as our primary concern.
We have made social contribution activities regularly and
continue to contribute to the society in years to come.
Channels of Involvement for stakeholders
Shareholders and stakeholders with concerns regarding any
financial report, internal control system, possible violation of the
laws or the code of ethics, are advised to contact the Company’s
Secretary at 0-2320-2288 Ext. 333, or by facsimile at 0-2320-2670
or by e-mail at ir@sherwood.co.th. Findings of the investigation
will be reported to the Board of Directors while the identity of the
informant will remain secret. There was no complaint regarding
this matter from shareholders and stakeholders in the year 2011.
4. Disclosure of information and transparency
It is a priority of ours to correctly disclose at the
appropriate time financial and non-financial information of the
Company in accordance with accounting standards and the
generally accepted accounting principle. We comply with the
laws, company regulations and criteria established by the Office
of Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange
of Thailand and other government agencies. Statutory changes
are monitored to ensure compliance and to create added value
for shareholders. All parties can access information necessary
for their investment decisions in the annual report, in the
56-1 Form, on the Stock Exchange of Thailand’s website at
www.set.or.th and on our website at www.sherwood.co.th.
Inquiries from shareholders and investors are welcome.
Please direct all inquiries to our contact person, Khun
Thakerngbol Laobisuddhi, at 0-2320-2288 Ext. 333, or by
facsimile at 0-2320-2670 or by e-mail at ir@sherwood.co.th.
All transactions with possible conflict of interests are
reviewed by the audit committee. Directors with interests in
such transactions are not allowed to attend the meeting or
cast their vote in order to allow the Board of Directors and
the executives to make just decisions for the benefit of the
shareholders. Once a conclusion has been reached, it will be
disclosed along with the value of transaction, the party to the
transaction, and reasons and other details in accordance with
the criteria of the Stock Exchange of Thailand. Summaries
will be published in the annual report and the 56-1 Form.
With regard to monitoring, audit and balance mechanism,
we have implemented a comprehensive internal control system
covering the management, the operation and the finance of the
company. An internal audit division evaluates the efficiency of
internal control in accordance with the guideline established by
the Board of Directors. This is a preventive measure to address
problems at their root. Recommendations for improvement
are given to ensure good corporate governance. Findings
of the audit are reported directly to the audit committee.

ในการนี้บริ ษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผ้ถู อื หุน้ และนักลงทุนทั่วไปสามารถ
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ โดยบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ เถกิงพล เหล่าพิสทุ ธิ์
เป็ น ผู้ พ ร้ อ มที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล และข่ า วสารตามที่ นั ก ลงทุ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์ 0-2320-2288
ต่ อ 333 โทรสาร 0-2320-2670 E-Mail : ir@sherwood.co.th
ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายเข้าทำ�รายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดง
ความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออก
เสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุป
บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผลความจำ�เป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ�รายการ
ดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ยังได้จัดทำ�รายการสรุปไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1
สำ � หรั บ กลไกการติ ด ตามตรวจสอบ และถ่ ว งดุ ล อำ � นาจในการบริ ห าร
งานให้ มี ค วามโปร่ งใสนั้ น บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม
ทั้ ง ด้ า นการจั ด การ ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน และด้ า นการเงิ น โดยมี ห น่ ว ย
งานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติ
ที่ ค ณะกรรมการกำ � หนด ซึ่ ง เน้ น การตรวจสอบภายในเชิ ง ป้ อ งกั น และ
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ หน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ค้ น หาสาเหตุ ที่ เ ป็ น
ต้ น เหตุ และเสนอความเห็ น ที่ จ ะปรั บ ปรุ งให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยได้รับความเห็น ชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อ มูล
อย่ า งเพี ย งพอ ให้ เ กิ ด ความโปร่ งใสตามแนวทางการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ ดี โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชือ่ ถือ
ได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบใน
การตัดสินใจ จึงได้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่ อ รายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่ กั บ รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ใ น
รายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนาม
ในรายงานดังกล่าว
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1 แล้ว
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษั ทให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
โปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิด
เผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และ
ทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและ
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง
เว็บไซต์ : www.sherwood.co.th ของบริษัท
ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ
ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคล
ที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ
โดยสามารถติ ด ต่ อได้ ที่ คุ ณ เถกิ ง พล เหล่ า พิ สุ ท ธิ์ หมายเลขโทรศั พ ท์
0-2320-2288 ต่อ 333 โทรสาร 0-2320-2670 E-Mail : ir@sherwood.co.th

The Board of Directors’ report
The Board of Directors is responsible for the reliability
and the correctness of financial information upon which
the shareholders and the investors base their decisions.
The Board of Director’s report covers the responsibilities
of the Board of Directors over the company’s financial
reports, and is usually presented together with the auditors’
report in the annual report and the 56-1 Form. The report
is signed by the Chairman of the Board of Directors.
Remuneration for company directors and executives
Remuneration for company directors and executives
is disclosed in the annual report and the 56-1 Form.
Investor relations
We believe that it is important to keep all investors well
informed of our operation. This involves constant update of
financial information and information affecting the price of
company stock, required by the investors for their timely
decision. All investors and relevant parties are updated at
the same time via the channels of the Stock Exchange
of Thailand, and our website at www.sherwood.co.th.
Although there is presently no dedicated investor
relations unit, we have appointed professional personnel
to assist shareholders and investors in this matter.
The contact details are as follows: Khun Thakerngbol
Laobisuddhi, at 0-2320-2288 Ext. 333, or by facsimile
at 0-2320-2670 or by e-mail at ir@sherwood.co.th.
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:
- 4 non-executive directors
- 3 Audit Committee/ independent directors
- 2 Executive Directors
The Company has 3 independent directors which
are complied with the criteria of the Securities and
Exchange Commission that determine independent director
must be a minimum one-third of the Board of Directors.
The Nomination and Remuneration Committee selects
directors from qualified, visionary and ethical individuals of different
professions. Duties and responsibilities of all committees are
clearly defined by the Board of Directors. The Managing Director,
in the capacity of the head of the management, is
appointed by the Board of Directors to oversee the
conduct of business and the operation of the company
in order to achieve the goals set and in accordance
with the policies established by the Board of Directors.
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หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลาก
หลาย มีภาวะผู้นำ�  มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการ
ทำ�งานที่ไม่ด่างพร้อย กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจากคณะกรรมการบริ ษั ท และ
ผูถ้ อื หุน้ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็น
ชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ
การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ นไปตามข้ อ กำ � หนดของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ที่ก�ำ หนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการ
ชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำ�งานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่าง
ชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำ�เนินธุรกิจบริหาร
กิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้ า หมาย และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
และเมือ่ ครบวาระแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้อกี   
		
เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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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
As a qualified and experienced individual, Khun
Thakerngbol Laobisuddhi, is entrusted with the duty of
the Company’s Secretary 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
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.
Roles, duties and responsibilities of the Board of
Directors
Leadership and vision
The Board of Directors must be 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 quasincompetent
(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

คณะกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจในการดำ�เนินงานของบริษทั ว่ามีการดำ�เนินงานทีโ่ ปร่งใส
มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำ�แนะนำ�อย่างรอบคอบคณะกรรมการบริษัท
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำ�หน้าที่ดังกล่าว และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
เป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ภาวะผู้นำ� และวิสัยทัศน์
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ มี ค ณะกรรมการของบริ ษั ทไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน
คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำ�โดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
กับบริษัทฯ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ� มีการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิด
เห็นและตัดสินใจ กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
มีการบริหารงานโดยการกำ�หนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบัติงาน
และงบประมาณประจำ�ปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยนำ�หลัก
บรรษั ท ภิ บ าลมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้
แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ
โดยกำ�หนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำ�เนินงาน และผลประกอบ
การของบริษัททุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่
กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่ง
สำ�เนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำ�เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น นโยบายที่ จ ะให้ ป ระธานกรรมการไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหาร
งานได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้นำ�  และเป็นผู้ควบคุมการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การ
ตั้งคำ�ถามที่สำ�คัญต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะนำ�  และสนับสนุนการดำ�เนิน
ธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำ�เสมอ แต่จะไม่
เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำ�ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และ
มี ก รรมการผู้ จั ด การเป็ น หั ว หน้ า ของฝ่ า ยจั ด การ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ

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.
All directors are visionary leaders. 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.
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.
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.
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ได้มอบอำ�นาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำ�นาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มี
อำ�นาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอำ�นาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการ
ได้มอบอำ�นาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำ�นาจ
หน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นว่าอำ�นาจของ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
ไม่ก้าวก่ายต่อกัน
ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมในด้านการ
ดำ�เนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำ�กับดูแล มีการกำ�หนดอำ�นาจ
การอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดย
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบ
ดังกล่าว ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำ�เนินการตาม
แนวทางที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและ
กำ�หนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความ
สำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำ�คัญ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปี และ
แบบ 56-1 แล้ว
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือ
เป็ น หน้ า ที่ เพื่ อ รั บ ทราบและร่ ว มตั ด สิ นใจในการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท
ได้กำ�หนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการ
บริ ษั ท จะส่ ง จดหมายเชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ระเบี ย บวาระการประชุ ม
รายงานการประชุ ม ครั้ ง ก่ อ น และเอกสารประกอบการประชุ ม ให้
คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายกำ�หนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระ
การประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการ
บริษัทจะจัดทำ�รายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่ างๆ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ทำ� หน้ า ที่
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการ
ประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องโดยเสนอให้ทป่ี ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป
ทั้ ง นี้ กรรมการบริ ษั ท สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ขอแก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม
รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ณ สำ�นักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ
เอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
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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. 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.
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 predetermines 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 for their review ahead of the meeting for the
period of time specified by the law. 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.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		
- ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมี
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณากำ�หนดวงเงินค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เงิน
ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำ�นวนเงินค่าตอบแทน
ที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็น
สมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทำ�หน้าที่ของคณะ
อนุกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และได้จ่ายไปเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 4,081,500 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1
		
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
		
- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ความรู้ โดยคณะกรรมการบริ ษั ทให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การเข้ า ร่ ว มสั ม มนา
หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรม
หลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP), Director
Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ
ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

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
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 8, 2011 has
approved a total amount of 4,081,500 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.
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน
Management’s Discussion and Analysis

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 946.31 ล้าน
บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.13 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย
829.18 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาเนื้อไม้จ�ำ นวน
188.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.89 จากรายได้จากการขายรวม
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มกำ�จัดแมลงจำ�นวน 591.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.52 จากรายได้จากการขายรวม รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มทำ�ความ
สะอาดจำ�นวน 138.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.59 จากรายได้จาก
การขายรวม และรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จำ�นวน 28.40 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 จากรายได้จากการขายรวม ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการขายรวมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าของผู้แทนจำ�หน่ายตลาดคอนซูมเมอร์
รวมทั้งการเติบโตของยอดขายกลุ่มตลาดเคมีเกษตร และตลาดส่งออก
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน   112.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 19.48 โดยที่ อั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น ขายต่ อ ยอดขายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ย
ละ 69.53 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 72.78 ในปี 2554 เพราะบริษัท
ไม่ ส ามารถปรั บ ราคาขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม กำ � จั ด แมลงและกลุ่ ม
ทำ � ความสะอาดในบ้ า นเรื อ นให้ เ พิ่ ม ขึ้ นในอั ต ราเดี ย วกั บ ต้ น ทุ น ที่ สู ง ขึ้ น
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 และปี 2553 เท่ากับ
154.08 ล้านบาทและ 148.17 ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในปี 2554 สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของอัตราส่วนค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น
กำ�ไรสุทธิรวมของบริษัทฯ ในปี 2554 เท่ากับ 77.97 ล้านบาทหรือคิด
เป็นอัตรากำ�ไรสุทธิร้อยละ 8.24 และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเท่ากับ 76.92 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำ�ไรสุทธิร้อยละ 9.28 ของ
รายได้จากการขาย กำ�ไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.37 เป็นผลจาก
ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมากในขณะที่ยอดขายก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกันมาชดเชย
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Operating Performance
In 2011, the Company had sales revenue totally Baht
946.31 million, which was 14.13% increased from 2010
that had sales revenue totally Baht 829.18 million. It could
be classified as Baht 188.23 million from sales revenue of
wood preservative product group or equivalent to 19.89%
of total sales revenue, Baht 591.61 million from sales
revenue of insecticide product group or 62.52% of total
sales revenue, Baht 138.07 million from sales revenue of
cleaning product group or 14.59% of total sales revenue,
and Baht 28.40 million from sales revenue of other product
group or 3.00% of total sales revenue. For the higher
sales revenue when comparing to 2010, it mainly comes
from the better consumer’s product distribution, and also
strategic expansions in agrochemical and export markets.
Cost of Goods Sold increased from last year by Baht
112.28 million or increases by 19.48 percent.  As a result, the
Cost of Goods Sold to Sales ratio increased from 69.53 percent
in 2010 to 72.78 percent in 2011, because the Company
could not adjust the prices of household insecticide and
cleaning product to absorb the cost fluctuation immediately.
The Company had Selling and Administrative
expenses in 2011 and 2010 equal to Baht 154.08 million
and Baht 148.17 million respectively. The Selling and
Administrative expenses had increased due to higher
percentage of advertising and promotion expenses.
For 2011, the Company’s net profit was Baht
77.97 million, or 8.24% net profit margin. Net profit
was increased comparing with the same period
in last year that was Baht 76.92 million or 9.28% of
sales. Total net profit has increased only 1.37% due
to dramatically increased in the cost of raw materials
while sales revenue fortunately increased to compensate.

ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.80
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำ�นวน 55.89 ล้านบาทหรือเท่ากับ
ร้อยละ 9.13 โดยมี (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 403.34 ล้านบาทหรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 60.40 ของสินทรัพย์รวมและ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มูลค่า 264.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.60 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 62.39 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.30 มี
สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดเพิ่มขึ้น 33.28 ล้านบาทจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
มากช่วงปลายปี สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 22.80 ล้านบาทจากราคาวัตถุดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 6.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4
จากค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 216.76
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำ�นวน 34.15 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อย
ละ 18.70 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจากการสั่งวัตถุดิบ และ
รายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น
451.04 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 จำ�นวน 21.74 ล้านบาทหรือ
เท่ากับร้อยละ 5.06 โดยเป็นผลมาจาก 1) กำ�ไรสุทธิประจำ�ปีจำ�นวน
77.97 ล้านบาท 2) การจ่ายเงินปันผลจำ�นวน 45 ล้านบาท 3) รายการ
ปรั บ ปรุ ง ภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งานจำ � นวน 11.23 ล้ า นบาท
สภาพคล่องและงบกระแสเงินสด
บริษัทฯ มี กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ท่ีได้ จ ากกิ จ กรรมการดำ� เนิ นงานในปี
2554 จำ�นวน 85.75 ล้านบาทประกอบด้วยกำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินการดำ�เนินงานจำ�นวน 122.45 ล้าน
บาท สินทรัพย์จากการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น 30.16 ล้านบาทและหนี้สินจาก
การดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้ 25.25 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
7.47 ล้านบาทสำ�หรับการซื้ออุปกรณ์ในห้องทดลอง โดยมีกระแสเงินสดใช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 45 ล้านบาทจากเงินปันผลจ่าย บริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากับ 40.69 ล้านบาท ทำ�ให้
บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2554 จำ�นวน 73.97 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2554
สูงกว่าปี 2553 โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จาก 1.87 เท่าเป็น 1.94
เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิม่ ขึน้ จาก 1.19 เท่าเป็น 1.23 เท่า
เหตุทเ่ี พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มียอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก

Financial Position
As of December 31, 2011, the Company had total
assets of Baht 667.80 million. It had increased from
the end of 2010 by 9.13% or Baht 55.89 million. Total
asset consists of (1) Baht 403.34 million of current
assets or 60.40% of total assets and (2) Baht 264.47
million of non-current asset or 39.60% of total asset.
Current assets had increased Baht 62.39 million
or 18.30% mainly due to the increase in cash of Baht
33.28 million from higher sales volume during year
end, and the increase in inventories of Baht 22.80
million from higher cost of raw materials. Non-current
assets had decreased Baht 6.51 million or 2.40%
due to the depreciation of machines and equipment.
As of December 31, 2011, total liabilities were Baht
216.76 million. It increased by 18.70% or Baht 34.15 million
from the end of 2010 due to the increase in accounts payable
from raw material suppliers and employee benefit obligations.
As of December 31, 2011, total shareholders’ equity
was Baht 451.04 million, which increased by Baht 21.74
million from the end of 2010 or 5.06%, due to 1) net
profit in 2011 amounting Baht 77.97 million, 2) dividend
payment amounting Baht 45 million, 3) employee benefit
obligations adjustment amounting Baht 11.23 million.
Liquidity and Cash Flows
The Company had net cash from operating activities
in 2011 amounting Baht 85.75 million, comprised of profit
from operation activities before change in operating assets
and liabilities amounting Baht 122.45 million, and asset
from operation increased by Baht 30.16 million, while
liabilities from operation increased by Baht 25.25 million.
Net cash used in investment was Baht 7.47 million for
the purchase of laboratories’ equipment. Net cash used
in financing activities was Baht 45 million due to dividend
payment. As of January 1, 2011, the company had cash
and cash equivalents amounting Baht 40.69 million, net
cash as of December 31, 2011 was Baht 73.97 million.
Liquidity ratio and quick ratio in 2011 was higher than that
in 2010. The liquidity ratio was increased from 1.87 times to
1.94 times and the quick ratio was increased from 1.19 times
to 1.23 times due to higher sales volume during year end.
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รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการทีส่ �ำ คัญ

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

ความจำ�เป็นในการทำ�รายการ

นโยบายการกำ�หนดราคา

เป็ น ราคาขายถึ ง ผู้ แ ทนจำ � หน่ า ยซึ่ ง เท่ า กั น ทุ ก ราย
ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุม่ เชนไดร้ทส์ เตดฟาสและเชนไดร้ท์
รักษาเนื้อไม้ท่ี TOA ซื้อจากบริษัทในราคาต่ำ�กว่าที่
ขายให้กับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นตามโครงสร้างราคาเดิม
ที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นกิจการของบริษัทเชลล์
แห่งประเทศไทย จากการที่ TOA เป็นผู้เปิดตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ และมียอดขายสูงที่สุด
สำ � หรั บ ส่ ว นลด TOA ได้ รับ ส่ ว นลดเป้ า การขาย
(Target Rebate) สำ�หรับผลิตภัณฑ์กลุม่ เชนไดร้ทส์
เตดฟาสและเชนไดร้ ท์ ส เปรย์ ใ นสั ด ส่ ว นสู ง กว่ า ผู้
แทนจำ�หน่ายรายอืน่ โดยมีเป้าการขายเพือ่ ให้ได้สว่ น
ลดทีส่ งู กว่ารายอืน่ เช่นกัน  เนือ่ งจากเป็นผูแ้ ทน จำ�หน่าย
ทีม่ ปี ริมาณการซือ้ สูงทีส่ ดุ

ปี 2553

ปี 2554

389.27

428.26

58.03

48.34

เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
TOA ซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั เพือ่
ไปกระจายต่อตามร้านค้าเครื่อง
มื อ และวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งปลี ก -ย่ อ ย
ทัว่ ประเทศ

ค่าทีป่ รึกษา

0.24

0.24

เพื่ อ ให้ คำ � ปรึ ก ษาด้ า นการเงิ น

20,000 บาทต่อเดือนสำ�หรับให้เวลาการทำ�งานเดือน
ละประมาณ 10 ชัว่ โมง สัญญามีอายุ 1 ปี บริษทั
สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ท่ีปรึกษาทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 30 วัน นับจาก
วันทีส่ ญ
ั ญาสิน้ สุด

1. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ  
- เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ในสัดส่วนร้อยละ 16.64 ของบริษทั

ค่าใช้จ่าย
ค่าทีป่ รึกษา

0.48

0.48

เพื่อให้คำ�ปรึกษาในเรื่องนโยบาย
ด้ า นการลงทุ น และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์

40,000 บาทต่อเดือน สำ�หรับการทำ�งานเดือนละ
ประมาณ 16 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัท
สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

2. นางมัทนา อึง้ สุประเสริฐ
   - เป็นภรรยาของ
นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าห้องชุด

0.1545

0.216

บริษัทได้ทำ�การเช่าห้องชุดเลขที่
6 B 3    อ า ค า ร ชุ ด
ชื่ อ “ ริ ม ห า ด ค อ น โ ด ”
อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี เป็น
สวั ส ดิ ก ารแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และแขกของบริษทั ฯ

ค่าเช่า 18,000 บาทต่อเดือนและค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง

รายได้จากการขาย

16.38

20.18

ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

10.02

9.99

เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
เชอร์วดู้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย
ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เพื่อไป
กระจายต่อให้กบั ร้านค้าและตัวแทน
จำ�หน่ายในประเทศออสเตรเลีย

เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมทีบ่ ริษทั ฯ เคยส่งออก
ไปขายให้ลกู ค้าในต่างประเทศ Credit term 120 วัน
และหากได้รับชำ�ระจากลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ให้รีบ
ชำ�ระเข้ามาให้กบั บริษทั ฯ ก่อน

กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย):
1. บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)    รายได้จากการขาย
จำ�กัด  (TOA)
- เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คอื ถืออยูร่ อ้ ยละ ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
36 ของบริษทั
   - มีผบู้ ริหารจาก TOA เป็น
กรรมการบริษทั 2 ท่าน

2. นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ
   - เป็นกรรมการของบริษทั
   - เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั
การของ TOA

ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ :

บริษทั ย่อย (อัตราส่วนร้อยละ 50)  :
1. บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล ออสเตรเลีย จำ�กัด
   - บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 50
   - มีกรรมการร่วมกัน
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Related Transactions
Persons who have potential
conflict of interest and
Type of connection
TOA Paint (Thailand) Group :

Type of intertransaction

Value of transaction
(ml.Bt)
2010
2011

Reasons

Pricing policy

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.

1. TOA Paint (Thailand) Co.,Ltd.  
(TOA)
- Major shareholder 36% (after
IPO)
   - 2 members from TOA’s
management team are also
Directors of the Company

Sale Revenues

389.27

428.26

Account Receivables  Net

58.03

48.34

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

2.  Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
    - Director of Company
    - Director and Managing
Director of TOA

Advisory Fee

0.24

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.

1. Mr. Tawat Ungsuprasert        
   -  Director and shareholder
16.64%

Expenses
Advisory Fee

0.48

0.48

To give advice on investment
policy and product development

Baht 40,000 per month advisory fee, for the
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

0.1545

0.216

Residential Unit Rental in
Cha-Um as a facility for senior
executives and company’s guest

Baht 18,000 per month rental and central facility fee.

Sale Revenues

16.38

20.18

10.02

9.99

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

-  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.

Other Shareholders :

Subsidiary (50% shareholding) :
1. Sherwood Chemicals
Australasia Pty. Ltd.
   -  SWC owns 50%
shareholding
   -  Has common directors

Account Receivables - Net
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of The Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2553 ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน คือ นายมนู
เลียวไพโรจน์ นายไพศาล พิพัฒนกุล และนายธงชัย ธาระวานิช โดยมี
นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าว
ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการ
สอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้อง
กันกับผู้สอบบัญชี โดยในการประชุ ม สอบทานงบการเงิ น แต่ ล ะไตรมาส
มีผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผน
งานตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2554 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
สามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำ�เนินอยู่ และให้ความเห็น
ชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2555 ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยได้เพิ่มเรื่องการติดตามระบบต่างๆ ที่วางไว้ว่าได้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
และในกรณีที่บริษัทมีการทำ�รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก็ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำ�ปี 2554
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำ�
ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรการเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�
ปี 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ แห่งสำ�นักงานสอบบัญชี ดี
ไอ เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เพื่ อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นให้ พิ จ ารณาและมี ม ติ อ นุ มั ติ ต่ อ ไป

(มนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ไพศาล  พิพัฒนกุล)
กรรมการตรวจสอบ
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(ธงชัย  ธาระวานิช)
กรรมการตรวจสอบ

The Audit Committee has been appointed in accordance with the resolution of the Board of Directors meeting no. 2/2010. The Audit Committee
consists of Mr.Manu Leopairote, Mr.Phaisarn Phipattanakul, Mr.Thongchai
Tharavanich, and appointed Mr.Manu Leopairote be the Chairman.
From the financial statements reviewing quarterly, the auditor
do not found the causing to believe that the financial statements
are not present fairly, in all material respect, in accordance with
the generally accepted accounting principles based on the auditor’s
review. In the meeting of the Audit Committee for considering reviewed financial statements in each quarter had the related persons
and the auditor attended the meeting. The Audit Committee has
agreed upon the auditor relating to the reviewed financial statements.
The Audit Committee aware the results of internal auditing base
on the internal audit planning in the year of which could be performed
as planned by the internal auditing unit and also deems that the
Company had adequate internal control system and suitable for the
business conditions, and gave the approval with the audit planning
for the year 2012 of internal auditing unit and increased monitoring
on the various systems have been defined to comply with properly,
which conduct to efficiency internal control system to the Company.
The Company has complied with all related securities and
exchange laws, regulations of the Stock Exchange or related business laws in connection with the Company’s operation. In the
case of the transactions dealt with related persons, the Company has fully complied with the criteria of the Stock Exchange.  
The Audit Committee had considered the reviewed financial
statements for the year 2011 which were audited by the auditor, that there is attendance with the auditor and the Company’s related officers in order ensure that the financial report
have been prepared fairly, the disclosure of information is sufficient in conformity with the Accounting Standards. The auditor’s
opinion was stated an unqualified on those financial statements.
The Audit Committee has considered and proposed to the Board of
Directors that Mrs. Vilairat Rojnakarin and/or Ms. Somjintana Polhiranrat
quailified of the Office of D I A International Auditing be nominated the
Company’s auditor for the year 2012 and also considered to determine
the remuneration and then eventually proposed the General Meeting
of shareholders for approval the appointment and their remuneration.

				

(Mr. Manu Leopairote)
Chairman of Audit Committee		

(Mr. Phaisan Phipatanakul)
     (Mr. Thongchai Tharawanich)
Member of Audit Committee      Member of Audit Committee

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Responsibility Report of the Board of Directors towards the Financial Report
งบการเงินของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดทำ�ขึ้น
ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำ�หนดให้ปฏิบัติตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการ
ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทำ�งบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำ�คัญในด้านคุณภาพของงบ
การเงินด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่
สำ�คัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำ�อธิบาย
และการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบ
การเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยว
กับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และ
ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำ�ให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อ
ได้ว่า งบการเงินของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแส
เงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

						
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
  ประธานกรรมการ
		
		

(นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร)
   กรรมการผู้จัดการ

The Company’s Financial Statements have been compiled
under the policies of the Board of Directors which are in compliance
with the generally accepted accounting principles, and to be cautiously recorded. Due circumspection of estimation has also been
given in the preparation of the financial statements to reflect the
Company’s performance.
Recognizing the essential of the quality of the financial
statements, the Board of Directors then managed to provide
reviewing of the financial data and sufficient information in the
Notes to the Financial Statements and the Explanation and
Analysis Report for the benefits of the shareholders and investors
who seek access into the financial statements.
For this respect, the Board has appointed an Audit
Committee, consisting of independent and non-executive directors,
to directly oversee the quality of the financial statements. The
Audit Committee’s comments have already been shown in the
Report of the Audit Committee in this annual report.
According to the mentioned administrative structure and
internal control systems as well as the audit results of the
certified public accountant, the Board believes that the Company’s
financial statements as of December 31, 2011 have shown an
essentially accurate picture of its financial status, performance and
cash flow statements according to the certified accounting principles.

         (Manu Leopairote)
(Vorasith Kahasathien)
Chairman of the Board of Directors     Managing Director     
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Auditor’s Report

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  เชอร์วู้ด  เคมิคอล  จำ�กัด  (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ
เงินเฉพาะกิจการณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และของเฉพาะบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหาร
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการ
เงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำ�นักงานเดียวกัน ซึ่ง
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
ทั่ วไป ซึ่ ง กำ � หนดให้ ข้ า พเจ้ า ต้ อ งวางแผนและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อให้ ไ ด้ ค วาม
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลักฐาน
ประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก การบั ญ ชี ที่ กิ จ การใช้ แ ละประมาณ
การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัด
ทำ�ขึ้น ตลอดจนการประเมิ น ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้
ข้ อ สรุ ป ที่ เ ป็ น เกณฑ์ อ ย่ า งเหมาะสมในการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดง
ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันเดียวกันของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และของเฉพาะกิจการบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระสำ � คั ญ ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2, 4 และ 5 สำ�หรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีใน
งบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นำ�มา
แสดงเปรียบเทียบได้แสดงรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
				 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
				
				
				
(นางวิไลรัตน์    โรจน์นครินทร์์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

46 รายงานประจำ�ปี 2554

To The Shareholders of
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
I have audited the consolidated statements of financial position of
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
and the separate statements of financial position of SHERWOOD
CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2011,
and the related consolidated statements of comprehensive income and
separate statements of comprehensive income, consolidated statements
of changes in shareholders’ equity and separate statements of changes
in shareholders’ equity, and consolidated statements of cash flows and
separate statements of cash flows for the year then ended. These
financial statements are the responsibility of the Company’s management
as to their correctness and completeness of the presentation. My
responsibility is to express an opinion on these financial statements
based on my audits. The financial statements for the year ended
December 31, 2010 were audited by the other auditor in the same
office whose report dated February 17, 2011, expressed an unqualified
opinion on these statements.
I conducted my audits in accordance with generally accepted
auditing standards. Those standards require that I plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing
the accounting principles used and significant estimates made by
management, as well as evaluating the overall financial statements
presentation. I believe that my audits provide a reasonable basis for
my opinion.
In my opinion, the consolidated and separate financial statements
referred to above present fairly in all material respects, the consolidated
financial position of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY
LIMITED AND SUBSIDIARY and separate financial position of
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED as at
December 31, 2011, the results of consolidated and separate operations
and cash flows for the year then ended in conformity with generally
accepted accounting principles.
As stated in note 2, 4 and 5 to financial statements for the year
ended December 31, 2011, the Company adopted the revised financial
reporting standards issued by the Federation of Accounting Professions
and in accordance with the notification of the Department of
Business Development regarding the condensed form should be
included in the financial statements B.E. 2554, that the adoption
is effective for the financial statements for the accounting periods
beginning on or after January 1, 2011 onwards for preparation and
presentation these financial statements. Accordingly the comparative
consolidated and separate financial statements for the year ended
December 31, 2010 have been presented in new format for
corresponding with the consolidated and separate financial statements
for the year ended December 31, 2011.
			
D I A International Audit Co., Ltd.

February 27, 2012

(Mrs. Vilairat Rojnuckarin)
C.P.A. (Thailand) Registration No. 3104

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

75,740,631.72

40,852,546.17

73,971,712.14

40,687,342.97

เงินลงทุนชั่วคราว

7

55,140,601.79

55,252,334.54

55,140,601.79

55,252,334.54

8, 15

124,553,815.09

120,342,158.87

130,597,260.57

124,179,757.85

9

148,184,128.24

125,228,060.61

143,626,079.52

120,823,824.83

403,619,176.84

341,675,100.19

403,335,654.02

340,943,260.19

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10

0.00

0.00

277,400.00

277,400.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

262,358,758.71

269,368,227.89

262,358,758.71

269,368,227.89

1,833,622.13

1,329,457.62

1,829,475.00

1,325,500.00

264,192,380.84

270,697,685.51

264,465,633.71

270,971,127.89

667,811,557.68

612,372,785.70

667,801,287.73

611,914,388.08

198,898,929.42

169,237,564.80

197,504,538.79

168,357,127.46

10,924,517.40

14,255,305.72

10,924,517.40

14,255,305.72

209,823,446.82

183,492,870.52

208,429,056.19

182,612,433.18

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

8,334,443.00

0.00

8,334,443.00

0.00

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

8,334,443.00

0.00

8,334,443.00

0.00

218,157,889.82

183,492,870.52

216,763,499.19

182,612,433.18

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
   รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

      รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2553

2554

2553

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
  ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
    หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

12

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

    ยังไม่ได้จัดสรร

13

196,938,873.15

176,029,053.21

198,437,788.54

176,701,954.90

191,897.17

(17,119.94)

0.00

0.00

449,730,770.32

428,611,933.27

451,037,788.54

429,301,954.90

(77,102.46)

267,981.91

0.00

0.00

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

449,653,667.86

428,879,915.18

451,037,788.54

429,301,954.90

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

667,811,557.68

612,372,785.70

667,801,287.73

611,914,388.08

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

48 รายงานประจำ�ปี 2554

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม (บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

15

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2553

2554

2553

951,788,775.66

829,424,869.09

946,314,832.71

829,179,805.81

ต้นทุนขาย

(693,438,421.64)

(575,930,097.69)

(688,765,668.42)

(576,487,764.84)

กำ�ไรขั้นต้น

258,350,354.02

253,494,771.40

257,549,164.29

252,692,040.97

3,135,737.62

3,690,248.59

2,961,098.15

3,651,129.36

(77,426,318.55)

(66,040,484.29)

(76,292,941.09)

(65,611,704.79)

(78,797,947.94)

(83,105,045.15)

(77,784,398.13)

(82,560,051.40)

0.00

(516,908.45)

0.00

(516,908.45)

105,261,825.15

107,522,582.10

106,432,923.22

107,654,505.69

(28,460,813.58)

(30,738,005.95)

(28,460,813.58)

(30,738,005.95)

76,801,011.57

76,784,576.15

77,972,109.64

76,916,499.74

209,017.11

124,488.31

0.00

0.00

77,010,028.68

76,909,064.46

77,972,109.64

76,916,499.74

77,146,095.94

76,843,372.84

77,972,109.64

76,916,499.74

(345,084.37)

(58,796.69)

0.00

0.00

76,801,011.57

76,784,576.15

77,972,109.64

76,916,499.74

77,355,113.05

76,967,861.15

77,972,109.64

76,916,499.74

(345,084.37)

(58,796.69)

0.00

0.00

77,010,028.68

76,909,064.46

77,972,109.64

76,916,499.74

0.51

0.51

0.52

0.51

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

15

ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

14

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
    จากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำ นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุ้น
    กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี 2553 :
   เงินปันผลจ่าย
   กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
   เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่เกี่ยวกับ
   ผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี 2554 :
   เงินปันผลจ่าย
   กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
   เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

5

13
13

13

0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

150,000,000.00

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

13

หมายเหตุ

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

87,600,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

0.00
15,000,000.00

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

15,000,000.00

(27,000,000.00)
77,146,095.94
(18,000,000.00)
196,938,873.15

(11,236,276.00)
164,792,777.21

(30,000,000.00)
76,843,372.84
(17,999,700.00)
176,029,053.21

0.00
209,017.11
0.00
191,897.17

0.00
(17,119.94)

0.00
124,488.31
0.00
(17,119.94)

(27,000,000.00)
77,355,113.05
(18,000,000.00)
449,730,770.32

(11,236,276.00)
417,375,657.27

(30,000,000.00)
76,967,861.15
(17,999,700.00)
428,611,933.27

องค์ประกอบอื่นของ
รวมส่วนที่เป็นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การแปลงค่างบการเงิน
147,185,380.37
(141,608.25)
399,643,772.12

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินรวม

0.00
(345,084.37)
0.00
(77,102.46)

0.00
267,981.91

0.00
(58,796.69)
0.00
267,981.91

326,778.60

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม

(27,000,000.00)
77,010,028.68
(18,000,000.00)
449,653,667.86

(11,236,276.00)
417,643,639.18

(30,000,000.00)
76,909,064.46
(17,999,700.00)
428,879,915.18

399,970,550.72

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
   สำ�หรับปี 2553 :
     เงินปันผลจ่าย
     กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
     เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลกระทบจากการใช้นโยบายบัญชีใหม่
     เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
   สำ�หรับปี 2554 :
     เงินปันผลจ่าย
     กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
     เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

0.00
150,000,000.00

0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

5

13
13

13

0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว
150,000,000.00

13

หมายเหตุ

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

0.00
15,000,000.00

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

(27,000,000.00)
77,972,109.64
(18,000,000.00)
198,437,788.54

(11,236,276.00)
165,465,678.90

(30,000,000.00)
76,916,499.74
(17,999,700.00)
176,701,954.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกิน
กำ�ไรสะสม
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
87,600,000.00
15,000,000.00
147,785,155.16

(27,000,000.00)
77,972,109.64
(18,000,000.00)
451,037,788.54

(11,236,276.00)
418,065,678.90

(30,000,000.00)
76,916,499.74
(17,999,700.00)
429,301,954.90

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
400,385,155.16

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2554

2553

2554

2553

105,261,825.15

107,522,582.10

106,432,923.22

107,654,505.69

0.00

552,670.45

0.00

552,670.45

(29,115.73)

0.00

(29,115.73)

0.00

14,383,507.01

23,617,755.99

14,383,507.01

23,617,755.99

(345,862.82)

(269,867.47)

(345,862.82)

(269,867.47)

224,192.12

844,114.90

224,192.12

844,114.90

       กำ�ไรจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร

(382,473.23)

(1,013,464.66)

(382,473.23)

(1,013,464.66)

       ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

2,167,047.00

0.00

2,167,047.00

0.00

0.00

516,908.45

0.00

516,908.45

121,279,119.50

131,770,699.76

122,450,217.57

131,902,623.35

(4,029,948.77)

42,167,380.10

(6,235,795.27)

39,906,977.19

(23,180,259.75)

(35,300,558.53)

(23,026,446.81)

(31,685,066.10)

(894,164.51)

(155,425.22)

(893,975.00)

(155,300.00)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

30,834,727.52

16,740,343.72

30,320,774.23

17,095,710.93

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(5,068,880.00)

0.00

(5,068,880.00)

0.00

   เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน

118,940,593.99

155,222,439.83

117,545,894.72

157,064,945.37

0.00

(516,908.45)

0.00

(516,908.45)

(31,791,601.90)

(28,027,478.69)

(31,791,601.90)

(28,027,478.69)

87,148,992.09

126,678,052.69

85,754,292.82

128,520,558.23

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
  กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
    รายการปรับปรุง
       หนี้สงสัยจะสูญ
       หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
       ค่าเสื่อมราคา
       กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
       ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

       ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
  การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
       สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
  สินค้าคงเหลือ
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
  การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
       หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

   เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

52 รายงานประจำ�ปี 2554

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม (บาท)
2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง

111,732.75

(48,125,238.43)

111,732.75

(48,125,238.43)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

672,893.46

1,026,048.71

672,893.46

1,026,048.71

(8,254,549.86)

(18,201,827.84)

(8,254,549.86)

(18,201,827.84)

(7,469,923.65)

(65,301,017.56)

(7,469,923.65)

(65,301,017.56)

0.00

(28,270,000.00)

0.00

(28,270,000.00)

(45,000,000.00)

(47,999,700.00)

(45,000,000.00)

(47,999,700.00)

(45,000,000.00)

(76,269,700.00)

(45,000,000.00)

(76,269,700.00)

209,017.11

124,488.31

0.00

0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

34,888,085.55

(14,768,176.56)

33,284,369.17

(13,050,159.33)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

40,852,546.17

55,620,722.73

40,687,342.97

53,737,502.30

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

75,740,631.72

40,852,546.17

73,971,712.14

40,687,342.97

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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Statements Of Financial Position
As At December 31, 2011 And 2010

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated
financial statements (Baht)
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade and other receivables
Inventories
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiary
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

Note

2011

2010

2011

2010

6

75,740,631.72

40,852,546.17

73,971,712.14

40,687,342.97

7

55,140,601.79

55,252,334.54

55,140,601.79

55,252,334.54

8, 15

124,553,815.09

120,342,158.87

130,597,260.57

124,179,757.85

9

148,184,128.24

125,228,060.61

143,626,079.52

120,823,824.83

403,619,176.84

341,675,100.19

403,335,654.02

340,943,260.19

10

0.00

0.00

277,400.00

277,400.00

11

262,358,758.71

269,368,227.89

262,358,758.71

269,368,227.89

1,833,622.13

1,329,457.62

1,829,475.00

1,325,500.00

264,192,380.84

270,697,685.51

264,465,633.71

270,971,127.89

667,811,557.68

612,372,785.70

667,801,287.73

611,914,388.08

198,898,929.42

169,237,564.80

197,504,538.79

168,357,127.46

10,924,517.40

14,255,305.72

10,924,517.40

14,255,305.72

209,823,446.82

183,492,870.52

208,429,056.19

182,612,433.18

8,334,443.00

0.00

8,334,443.00

0.00

8,334,443.00

0.00

8,334,443.00

0.00

218,157,889.82

183,492,870.52

216,763,499.19

182,612,433.18

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade and other payables
Accrued income tax
Total current liabilities
Non-current liabilities
Employee benefit obligations
Total non-current liabilities
Total liabilities

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Separate
financial statements (Baht)

Statements Of Financial Position

As At December 31, 2011 And 2010

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated
financial statements (Baht)
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
Unappropriated
Other components of equity
Total owners of the Company
Non-controlling interests
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

Note

Separate
financial statements (Baht)

2011

2010

2011

2010

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

12

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

13

196,938,873.15

176,029,053.21

198,437,788.54

176,701,954.90

191,897.17

(17,119.94)

0.00

0.00

449,730,770.32

428,611,933.27

451,037,788.54

429,301,954.90

(77,102.46)

267,981.91

0.00

0.00

449,653,667.86

428,879,915.18

451,037,788.54

429,301,954.90

667,811,557.68

612,372,785.70

667,801,287.73

611,914,388.08

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Statements Of Comprehensive Income
For The Years Ended December 31, 2011 And 2010

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated
financial statements (Baht)
Note
Sales
Cost of sales
Gross profit
Other income
Selling expenses
Administrative expenses
Finance costs
Profit before income tax
Income tax expenses
Profit for the year
Other comprehensive income :
Exchange difference on conversion
of financial statements
Total comprehensive income for the year

15

15

14

Profit attributable to :
Owners of the Company
Non-controlling interests
Total comprehensive income attributable to :
Owners of the Company
Non-controlling interests
Earnings per share
Basic earnings per share
Weighted average number of common shares

2011

2011

2010

951,788,775.66

829,424,869.09

946,314,832.71

829,179,805.81

(693,438,421.64)

(575,930,097.69)

(688,765,668.42)

(576,487,764.84)

258,350,354.02

253,494,771.40

257,549,164.29

252,692,040.97

3,135,737.62

3,690,248.59

2,961,098.15

3,651,129.36

(77,426,318.55)

(66,040,484.29)

(76,292,941.09)

(65,611,704.79)

(78,797,947.94)

(83,105,045.15)

(77,784,398.13)

(82,560,051.40)

0.00

(516,908.45)

0.00

(516,908.45)

105,261,825.15

107,522,582.10

106,432,923.22

107,654,505.69

(28,460,813.58)

(30,738,005.95)

(28,460,813.58)

(30,738,005.95)

76,801,011.57

76,784,576.15

77,972,109.64

76,916,499.74

209,017.11

124,488.31

0.00

0.00

77,010,028.68

76,909,064.46

77,972,109.64

76,916,499.74

77,146,095.94

76,843,372.84

77,972,109.64

76,916,499.74

(345,084.37)

(58,796.69)

0.00

0.00

76,801,011.57

76,784,576.15

77,972,109.64

76,916,499.74

77,355,113.05

76,967,861.15

77,972,109.64

76,916,499.74

(345,084.37)

(58,796.69)

0.00

0.00

77,010,028.68

76,909,064.46

77,972,109.64

76,916,499.74

0.51

0.51

0.52

0.51

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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2010

Separate
financial statements (Baht)
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87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00
0.00
87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

Premium on
share capital

150,000,000.00

share capital

Issued and
paid-up

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Balance as at December 31, 2009
The changes in shareholders’ equity for the year 2010:
Dividend paid
13
   Total comprehensive income for the year
Interim dividend paid
13
Balance as at December 31, 2010
Effects of change in adoption the new
   accounting policy-employee benefits
5
Balance as at January 1, 2011 - after restatement
The changes in shareholders’ equity for the year 2011:
Dividend paid
13
   Total comprehensive income for the year
Interim dividend paid
13
Balance as at December 31, 2011

Note

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

For The Years Ended December 31, 2011 And 2010

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

0.00
15,000,000.00

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

(27,000,000.00)
77,146,095.94
(18,000,000.00)
196,938,873.15

(11,236,276.00)
164,792,777.21

(30,000,000.00)
76,843,372.84
(17,999,700.00)
176,029,053.21

0.00
209,017.11
0.00
191,897.17

0.00
(17,119.94)

0.00
124,488.31
0.00
(17,119.94)

Consolidated financial statements
Owners of the Company
Retained earnings
Other components
Appropriated Unappropriated
of equity
Other comprehensive
income
Conversion of
financial statements
15,000,000.00 147,185,380.37
(141,608.25)

Statements Of Changes In Shareholders’ Equity

(27,000,000.00)
77,355,113.05
(18,000,000.00)
449,730,770.32

(11,236,276.00)
417,375,657.27

(30,000,000.00)
76,967,861.15
(17,999,700.00)
428,611,933.27

399,643,772.12

Total owners of
the Company

0.00
(345,084.37)
0.00
(77,102.46)

0.00
267,981.91

0.00
(58,796.69)
0.00
267,981.91

326,778.60

Non-controlling
interests

(27,000,000.00)
77,010,028.68
(18,000,000.00)
449,653,667.86

(11,236,276.00)
417,643,639.18

(30,000,000.00)
76,909,064.46
(17,999,700.00)
428,879,915.18

399,970,550.72

Total

(Unit : Baht)
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Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Balance as at December 31, 2009
The changes in shareholders’ equity
for the year 2010 :
Dividend paid
     Total comprehensive income for the year
Interim dividend paid
Balance as at December 31, 2010
Effects of change in adoption the new
     accounting policy-employee benefits
Balance as at January 1, 2011
The changes in shareholders’ equity
for the year 2011 :
Dividend paid
     Total comprehensive income for the year
Interim dividend paid
Balance as at December 31, 2011
0.00
150,000,000.00

0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

5

13
13

13

0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

Issued and
paid-up
share capital
150,000,000.00

13

Note

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

For The Years Ended December 31, 2011 And 2010

Statements Of Changes In Shareholders’ Equity

0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

share capital
87,600,000.00

Premium on

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

0.00
15,000,000.00

0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

Appropriated
15,000,000.00

(27,000,000.00)
77,972,109.64
(18,000,000.00)
198,437,788.54

(11,236,276.00)
165,465,678.90

(30,000,000.00)
76,916,499.74
(17,999,700.00)
176,701,954.90

Unappropriated
147,785,155.16

Retained earnings

Separate financial statements

(27,000,000.00)
77,972,109.64
(18,000,000.00)
451,037,788.54

(11,236,276.00)
418,065,678.90

(30,000,000.00)
76,916,499.74
(17,999,700.00)
429,301,954.90

400,385,155.16

Total

(Unit : Baht)

Statements Of Cash Flows

For The Years Ended December 31, 2011 And 2010
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated
financial statements (Baht)

Separate
financial statements (Baht)

2011

2010

2011

2010

105,261,825.15

107,522,582.10

106,432,923.22

107,654,505.69

0.00

552,670.45

0.00

552,670.45

(29,115.73)

0.00

(29,115.73)

0.00

14,383,507.01

23,617,755.99

14,383,507.01

23,617,755.99

     Unrealized gain on exchange rate

(345,862.82)

(269,867.47)

(345,862.82)

(269,867.47)

Loss on devaluation of inventories

224,192.12

844,114.90

224,192.12

844,114.90

     Gain on disposal/termination of fixed assets

(382,473.23)

(1,013,464.66)

(382,473.23)

(1,013,464.66)

     Increase in employee benefits provisions

2,167,047.00

0.00

2,167,047.00

0.00

0.00

516,908.45

0.00

516,908.45

121,279,119.50

131,770,699.76

122,450,217.57

131,902,623.35

(4,029,948.77)

42,167,380.10

(6,235,795.27)

39,906,977.19

(23,180,259.75)

(35,300,558.53)

(23,026,446.81)

(31,685,066.10)

(894,164.51)

(155,425.22)

(893,975.00)

(155,300.00)

       Trade and other payables

30,834,727.52

16,740,343.72

30,320,774.23

17,095,710.93

       Employee benefit obligations

(5,068,880.00)

0.00

(5,068,880.00)

0.00

Cash generated from operations

118,940,593.99

155,222,439.83

117,545,894.72

157,064,945.37

0.00

(516,908.45)

0.00

(516,908.45)

(31,791,601.90)

(28,027,478.69)

(31,791,601.90)

(28,027,478.69)

87,148,992.09

126,678,052.69

85,754,292.82

128,520,558.23

Cash flows from operating activities
  Profit before corporate income tax
Adjustment
Doubtful accounts
Reversal of doubtful accounts
Depreciation

Interest expenses
  (Increase) Decrease in operating assets
       Trade and other receivables
Inventories
       Other non-current assets
  Increase (Decrease) in operating liabilities

Interest paid
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 Years Ended December 31, 2011 And 2010

SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY

Consolidated
financial statements (Baht)
2011

2010

Separate
financial statements (Baht)
2011

2010

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

111,732.75

(48,125,238.43)

111,732.75

(48,125,238.43)

Proceeds from sales of fixed assets

672,893.46

1,026,048.71

672,893.46

1,026,048.71

Payments for purchase of fixed assets

(8,254,549.86)

(18,201,827.84)

(8,254,549.86)

(18,201,827.84)

Net cash provided by (used in) investing activities

(7,469,923.65)

(65,301,017.56)

(7,469,923.65)

(65,301,017.56)

0.00

(28,270,000.00)

0.00

(28,270,000.00)

(45,000,000.00)

(47,999,700.00)

(45,000,000.00)

(47,999,700.00)

(45,000,000.00)

(76,269,700.00)

(45,000,000.00)

(76,269,700.00)

209,017.11

124,488.31

0.00

0.00

Increase (Decrease) in cash and cash equivalents - net

34,888,085.55

(14,768,176.56)

33,284,369.17

(13,050,159.33)

Cash and cash equivalents as at January 1

40,852,546.17

55,620,722.73

40,687,342.97

53,737,502.30

Cash and cash equivalents as at December 31

75,740,631.72

40,852,546.17

73,971,712.14

40,687,342.97

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

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด เมื่ อ วั น ที่ 9
เมษายน 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000346
1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสำ�นักงานตั้งอยู่เลขที่ 1061, 1063,
1065, 1067, 1069 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/1 และ 109 หมู่ที่ 9
ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.3 บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ นำ � เข้ า ส่ ง ออก ผลิ ต และจำ � หน่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น และกำ � จั ด แมลงทุ ก ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � ความสะอาด
ทุกประเภท ผลิตภัณฑ์สำ�หรับสัตว์เลี้ยง ปุ๋ย ยาบำ�รุงพืช ผลิตภัณฑ์สีทาไม้
ตลอดจนเคมีภัณฑ์ป้องกัน และกำ�จัดแมลงทำ�ลายไม้

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

Notes To Financial Statements
As At December 31, 2011 and 2010

1. GENERAL INFORMATION				

								
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. BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION
AND PRESENTATION					
		
2.1  Preparation of financial statements

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน				
The financial statements  have been prepared  in conformity with
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระ
generally accepted accounting principles enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and presented in accordance  with
ราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554     the notification of Department of Business Development by Ministry
of Commerce dated September 28, 2011 regarding the condensed
เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อ
form should be included in the financial statements B.E. 2554 and the
กำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
regulations of the Securities and Exchange Commission regarding the
จัดทำ�และนำ�เสนอรายงานทางการเงิน  ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
preparation and presentation of financial reporting under the Securities
และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ.  2535  
and Exchange Act B.E. 2535.
งบการเงินของบริษัทฯ    จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการ
The  financial  statements have been prepared under the historical
วัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผย cost convention, except as transaction disclosed in related accounting
policy.
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.2  Presentation of financial statements
2.2  การนำ�เสนองบการเงิน				
The Company has applied TAS 1 (Revised 2009) Presentation
บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
of
Financial
Statements.   Under  the revised TAS, a set of financial
เรื่อง การนำ�เสนองบการเงินภายใต้ข้อกำ�หนดของมาตรฐานการบัญชีที่
statements comprises:		
ปรับปรุงใหม่  ประกอบด้วย
•   Statement of financial position
•   งบแสดงฐานะการเงิน
•   Statement of comprehensive income
•   งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
•   Statement of changes in shareholders’ equity
•   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
•   Statement of cash flows
•   งบกระแสเงินสด
•   Notes to the financial statements
2.3 ISSUED AND REVISED FINANCIAL REPORTING STANDARDS
•   หมายเหตุประกอบงบการเงิน
The Federation of Accounting Professions issued various revised
								
financial reporting standards which certain standards are relevant to
2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
the Company’s operations and effective for the accounting period
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการ
									
beginning on or after January 1, 2011. The Company applied those
เงินหลายฉบับ  ซึ่งมีบางฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ 						
standards as below:
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2554  บริษัทฯ  ได้ถือปฏิบัติตาม
Financial reporting standards
Contents
มาตรฐานดังกล่าวแล้วดังต่อไปนี้
Framework for the Preparation and Presentation of Financial
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
Statements (Revised 2009)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
TAS 1 (Revised 2009)
Presentation of Financial Statements
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)    การนำ�เสนองบการเงิน
TAS 2 (Revised 2009)
Inventories
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)    สินค้าคงเหลือ
TAS 7 (Revised 2009)
Statements of Cash Flows
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)    งบกระแสเงินสด
TAS 8 (Revised 2009)
Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)    นโยบายการบัญชี การ
                                        เปลีย่ นแปลงประมาณการ 					
                                        ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)   เหตุการณ์ภายหลังรอบ
                                        ระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)   สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)   ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)   สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)   รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19                 ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)   ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยว
                                        กับบุคคลหรือกิจการที่
                                        เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินรวมและงบ
                                        การเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)   กำ�ไรต่อหุ้น		
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)   การด้อยค่าของทรัพย์สนิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)   ประมาณการหนี้สิน
                                        หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ      
                                        สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ นัน้ มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีของบริษทั ฯ และผลกระ
ทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ขา้ งต้น มาตรฐานทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ ฉบับอืน่ ๆ ซึง่ มีผลบังคับสำ�หรับ
งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและบริษัทฯ
ไม่ได้มีการนำ�มาใช้สำ�หรับการจัดทำ�งบการเงินนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
				
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูล เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากกาเปลี่ยนแปลง
ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นใน
เงินตรา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีทไ่ี ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รปั ระโยชน์
จากสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไม่ ไ ด้ คิ ด
ค่าเสื่อมราคา ที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลง
สถานะภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ  อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินใน
ปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ดังกล่าว		
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TAS 10 (Revised 2009)
TAS 11 (Revised 2009)
TAS 16 (Revised 2009)
TAS 17 (Revised 2009)
TAS 18 (Revised 2009)
TAS 19
TAS 23 (Revised 2009)
TAS 24 (Revised 2009)
TAS 27 (Revised 2009)
TAS
TAS
TAS
TAS

33
34
36
37

(Revised
(Revised
(Revised
(Revised

2009)
2009)
2009)
2009)

Events After the Reporting Period
Construction Contracts
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Consolidated and Separate Financial
Statements
Earnings per Share

Interim Financial Reporting
Impairment of Assets

Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets
TAS 38 (Revised 2009)
Intangible Assets
			 				
The adoption of newly issued and revised financial reporting
standards in these financial statements resulted to the changes in the
Company’s accounting policy. The effects have been disclosed in notes
5 to financial statements.
In addition the above newly issued and revised financial reporting
standards, the other standards are expected to be effective for the
financial statements beginning on or after January 1, 2013 and have
not been adopted in the preparation of these financial statements. The
details are following:

				

Financial reporting standards
Contents
TAS 12
Income Taxes
TAS 20 (Revised 2009)
Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (Revised 2009)
The Effects of Changes in Foreign
Exchange Rate
TSIC 10
Government Assistance-No Specific
Relation to Operating Activities
TSIC 21
Income Taxes- Recovery of Revalued
Non-Depreciable Assets
TSIC 25
Income Taxes- Changes in the Tax Status
of an Enterprises or its Shareholders
At present, the Company is being evaluated the effects of
those standards on the financial statements in the year in which
they are initially applied.			

3. หลักเกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินรวม			

					
3.1  งบการเงินรวมของบริษัท  เชอร์วู้ด  เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)   
ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดำ�เนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ดังต่อไปนี้
ประเทศ
บริษัทย่อย
Sherwood Chemicals ออสเตรเลีย
Australasia Pty Ltd.
Sherwood Chemicals มาเลเซีย
(Malaysia) Sdn Bhn
(ถือหุ้นโดย Sherwood
Chemicals Australasia
Pty Ltd. ร้อยละ 100)

สัดส่วนการลงทุน(%)
2554
2553
50

50

50

50

3. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION BASIS
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 as below:
					

ประเภทธุรกิจ

จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
กำ�จัดแมลงทุกชนิด
และสินค้าอื่นเช่น
เดียวกับบริษัทใหญ่

			
3.2 งบการเงินของบริษัทย่อย  ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็น
เงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินสำ�หรับ
รายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน
สำ�หรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดจากการแปลงค่า
ดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น”  
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
3.3   งบการเงิ น รวมนี้ จั ด ทำ � ขึ้ นโดยใช้ นโยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น    
สำ�หรับรายการบัญชีเหมือนกัน    หรือเหตุการณ์ทางบัญชี ที่คล้ายคลึงกัน
3.4   ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
ยอดกำ�ไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ   กับสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว
3.5  ในระหว่างไตรมาส 4  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553  Sherwood
Chemicals Australasia Pty Ltd. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยได้ ลงทุ นใน
บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมี
สั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 100 จึ ง มี ผ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น
ทางอ้อมในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 50

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ			

Country
Subsidiaries
Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.
Sherwood Chemicals
(Malaysia) Sdn Bhn
(held by Sherwood
Chemicals Australasia
Pty. Ltd. at 100 percent)

Percentage of
investment %
2011
2010

Australia

50

50

Malaysia

50

50

Type of
Business
Distribution
household
insecticide and
other products
as the same
of holding
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”.
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  In during the forth quarter, on November 11, 2010.
Sherwood Chemicals Australasia Ply Ltd., a subsidiary has
investment in a Malaysia company which is a new incorporation,
in the percentage of investment at 100 percent, as a result,
the Company has indirectly percentage of investment in
such company at 50 percent.
4. SUMMARY SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

4.1  Revenues and Expenses Recognition
4.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 Revenues and expenses are recognized on
		4.1.1  บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง an accrual basis.
4.1.2 Revenues from sales are recognized when  the
4.1.2 รายได้จากการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมื่อ
goods
are
delivered, the significant risk and rewards have been
ส่งมอบสินค้า และโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญให้แก่
transferred to the customers less returned and discount.
ลูกค้า โดยหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
4.2 Cash and Cash Equivalents
4.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบ
Cash and cash equivalents are cash on hand and
deposits
at financial  institution held to maturity  not over three
เท่า เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำ�หนด
months
from
the deposit date without restriction on withdrawal.
รั บ คื น ภายในระยะเวลา ไม่ เ กิ น 3 เดื อ นนั บ จากวั น ฝาก และไม่ มี ข้ อ
4.3  Allowance for Doubtful Accounts
จำ�กัดในการเบิกใช้ 					
The Company and subsidiary provided allowance
4.3  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทฯ  และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย for doubtful accounts by considering the overdue period
จะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างชำ�ระของลูกหนี้การค้า  โดยกำ�หนด of the accounts receivable from the abilities to repay the
debts of each accounts receivable.
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า จากผลการพิจารณาความสามารถ
4.4  Inventory
ในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย				
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable
4.4  สินค้าคงเหลือ บริษัทฯ  และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือใน value. Cost is determined on a first-in first-out (FIFO) method.
									
ราคาทุน  โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  (FIFO)  หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
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4.5   เงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า บริษัทฯ แสดง
4.5  Investments
Trading
securities are stated at fair value. Gain or loss on
ด้วยมูลค่ายุติธรรม  กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรม   รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ changes in fair value is recognized as income or expenses in
เงิ น ลงทุ นในบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยแสดงด้ ว ยราคาทุ น the statements of comprehensive income.Investment in subsidiary
is stated at cost net of provision for impairment (if any).
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.6  Property, Plant and Equipment
     4.6  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4.6.1 Land is stated at cost. Property, plant and
4.6.1  บริษัทฯ  แสดงที่ดินด้วยราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์ equipment are stated at cost less accumulated depreciation
แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อย and provision for impairment of assets (if any).
ค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
4.6.2 Property, plant and equipment are depreciated
4.6.2   บริษัทฯ ตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้น on a straight - line method over the estimated useful lives of
the assets as follows:					
ตรงตามอายุการใช้งานจำ�นวนปีโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้		
									 					
จำ�นวนปี
Number of years
									 									
อาคารโรงงาน
27
Factory building
27
								
									
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 10
Machinery
and
equipment
5
- 10
								
									
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
5
Furniture
and
fixtures
5
								
									
ยานพาหนะ
5
Vehicles
5
								
									
			
Land
and
assets
in
progress
have
not
been
depreciated.
								
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
								
								
4.6.3  TAS 16 (Revised 2009) required the entity to include
4.6.3   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่   16    (ปรับปรุง   2552)   
กำ�หนดให้ต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำ�หรับการรื้อการขนย้าย cost of assets dismantlement, removal and restoration as parts of cost
และการบู ร ณะสถานที่ ตั้ ง ของสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น ภาระผู ก พั น ของบริ ษั ท of property, plant and equipment, the depreciation charge has to be
และเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และกำ�หนดให้ determined separately for each significant parts of property, plant and
equipment. In addition, the entity is required to review the useful lives,
ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ residual value and depreciation method at least at each financial year
แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุน - end. Nevertheless, the Company has adopted the revised accounting
ที่ มี นั ย สำ � คั ญ เมื่ อ เที ย บกั บ ต้ น ทุ น ทั้ ง หมดของสิ น ทรั พ ย์ นั้ น นอกจากนี้ standards which have no material impact on property, plant and equipment.
ยั ง กำ � หนดให้ ต้ อ งทบทวนอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องมู ล ค่ า คงเหลื อ และ
4.7 Transactions in Foreign Currencies.
The Company records   its transactions in foreign currencies
วิธีการคิด ค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี บริษัทฯ ได้ใช้
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวแล้ว ไม่มีผลกระทบอย่าง เป็นสาระสำ�คัญต่อ converted into Thai Baht by using the exchange rates  ruling  on the  
transaction dates. The outstanding balances of accounts in foreign
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ
      4.7   รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ บันทึกรายการ currencies as at  the statements of financial position date are converted
into Thai  Baht  by using  the exchange  rates ruling  on the same day.  
สินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา Except that the transaction  in foreign  currencies  which have  forward  
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็นเงินตราต่าง foreign  exchanges contracts are converted  into Thai Baht  by using
ประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตรา
forward foreign exchange rate according to the contracts.
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
Gain or loss on exchange rate are recorded as revenues or
expenses from operation.
กับธนาคารจะใช้อัตราที่ตกลงกันนั้นแทน
4.8  Impairment of Assets
กำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นราย
The
Company has considered the impairment of assets whenever
ได้หรือค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน				
events
or
changes indicated the carrying amount of an assets exceeds
      4.8   การด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้สอบทานการด้อยค่า
its net recoverable value (net selling price of the assets under current
ของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทฯ สูง
operation or its utilization value whichever is higher). The Company
กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติ will consider the impairment for each assets item or each asset unit
ธุรกิจ หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่ การสอบทาน generating cash flows, whenever is practical. In case of the carrying
จะพิจารณาแต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด amount of an asset exceeds its net recoverable value, the Company
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า will recognize an impairment in the statements of comprehensive
จะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุน income. The Company will reverse the impairment loss whenever
เบ็ดเสร็จและจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีข้อ there is an indication that there is no longer impairment or reduction
บ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทาง in impairment.				
						
ที่ลดลง
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4.9  เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดง
4.9  Financial Instruments
Financial assets shown in statements of financial position,
ฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุน
consist
cash and cash equivalents, current investment, trade
ชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น นโยบาย and otherof receivables,
trade and other payables. The accounting
การบัญชีเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าสำ�หรับ แต่ละรายการได้มีการเปิดเผย policies and method adopted the basis of recognition and
measurement of each transaction have been disclosed in
และแยกตามแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
related item.
4.10  ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.10  Employees Benefit
4.10.1 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทฯ จัดให้มีกองทุน
4.10.1 Provident fund The Company has established
สำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำ�หนดการ provident fund under the defined contribution plan. The
จ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจาก fund’s assets are separated entities which are administered
the outsider fund manager. The Company and employees
สินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการ กองทุนภายนอก by
made contribution into such provident fund. The Company’s
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและ contribution payments to the provident fund were recorded
เงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้ as expenses in statements of comprehensive income in the
จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น period in which they are incurred.
4.10.2  Employee benefits The Company provides
4.10.2   ผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้างบริษัทฯ จัดให้มีผล for post employment
benefits, payable to employees under the
ประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตาม Thai Labor Law. The present value of employee benefit liabilities
กฎหมายแรงงานไทยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับ recognized in the financial statements is estimated on an actuarial
รู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย basis using Projected Unit Credit Method by the independent
experts (Actuary). Then calculation was made by utilizing various
จากผู้เชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละ assumptions about future events. The Company is responsible for
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit   Credit   Method)   ภายใต้ the selection of appropriate assumptions.
The principal actuarial assumptions used for employee
สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ กำ�หนดขึ้นอย่างเหมาะสม
benefits
calculation were summarized as follows;		
สมมติฐานทางสถิติที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณสรุปผลประโยชน์พนักงาน
Discount rate
3.1569 per annum
สรุปไว้ดังนี้
Employee
turnover
Age-related scale and kind of employees
									
อัตราคิดลด
ร้อยละ 3.1569 ต่อปี
Mortality
According to Thailand TMO97
									
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน
male and female tables
									
อัตราการตาย
อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2540
			
4.11  Income Tax
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง
									
The
Company   recognized income tax   by calculating from
			
								
taxable net profit based on the conditions as described in the Revenue
     4.11  ภาษีเงินได้บริษัทฯ   บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำ�นวณ Code. Subsidiary in an overseas calculated income  tax based  on the
จากกำ�ไรสุทธิทางภาษีตามที่กำ�หนดไว้ในประมวลรัษฎากรบริษัทย่อยในต่าง tax rate  as prescribed  by tax law in force in that country.
4.12  Accounting  Estimates
ประเทศคำ�นวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของ
The   preparation of financial statements   in   conformity with
ประเทศนั้น
generally accepted accounting   principles   require management
     4.12  ประมาณการทางบัญชี   การจัดทำ�งบการเงินเป็นไปตามหลัก to make estimates for certain accounting transactions, affecting
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการ amounts reported in the financial statements and notes related thereto.
และ ตั้งข้อสมมุมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่ Subsequent actual results may differ from estimates.
The Company and subsidiary made estimates and assumptions
แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน concerning the future factors. The results of accounting estimates
ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ภายหลั ง งวดอาจแตกต่ า งไปจากจำ � นวนที่ ป ระมาณไว้ may be differed from the related actual results. The estimates
บริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการและข้อสมมุติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต and assumptions that may have a risk of causing an adjustment
the assets in the next financial year related to allowance for
เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณ to
doubtful accounts, allowance for devaluation of inventories
การและข้ อ สมมุ ติ ฐ านที่ อ าจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ใ นปี ถั ดไป and provision for impairment of assets at the statements
ต่อมูลค่าสินทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ค่าเผื่อ of financial position date. Other estimates are further described
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อ in the corresponding disclosures.
4.13  Provisions
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการในเรื่องต่างๆ   ได้ถูกเปิดเผยใน
The Company and subsidiary recognizes a provision when an
แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
entity has a present legal or constructive obligation as a result of
4.13   ประมาณการหนี้ สิ น บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยจะบั น ทึ ก a past event. It is  probable that an outflow of  economic benefits  
ประมาณการหนี้ สิ น เมื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ข องการเกิ ด ภาระ 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
ผู ก พั นในปั จ จุ บั น ตามกฎหมายหรื อ จากการอนุ ม านอั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ ง expenditure is required to settle a provision,  is expected to be reimbursed  
มาจากเหตุการณ์ ในอดี ต   ภาระผู กพั น ดั งกล่ าวคาดว่ า จะส่ ง ผลให้ สู ญ when it is virtually certain that reimbursement will be received if the
เสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันและ Company and subsidiary settles the obligation. The amount
should not exceed the amount of the provision.
จำ�นวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ    หากบริษัทฯ recognized
								
และบริษัทย่อย
									
Annual Report 2011
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes To Financial Statements

คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำ�ระไปเพื่อประมาณการหนี้สินทั้งหมด
หรือบางส่วน อย่างแน่นอน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้
รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำ�นวนประมาณการหนี้
สินที่เกี่ยวข้อง

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.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

     4.14  กำ�ไรต่อหุ้นกำ�ไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำ�นวณโดยการหารยอดกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีด้วย
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 		
		

5. ผลกระทบจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครัง้ แรก
5.1   การเปลี่ยนนโยบายบัญชี ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้นำ�
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน มาใช้ เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศสภาวิชาชีพ บริษัทฯ จึงนำ�ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมา
ปรับปรุงกับกำ�ไรสะสมต้นงวดของปี  2554  ผลกระทบจากการนำ�มาตรฐาน
การบัญ ชีฉบับดังกล่ าวมาใช้ ทำ�ให้ งบการเงิ น สำ � หรั บ ปี สิ้ นสุ ด วั นที่ 31
ธันวาคม 2554 มีกำ�ไรสะสมต้นงวดลดลง 11.24 ล้านบาท และหนี้สินไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นด้วยจำ�นวนเดียวกัน  ดังนี			
้
		
งบแสดงฐานะการเงิน
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2553
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรค์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
		

Statements of financial position

Retained earnings - Unappropriated as at December 31, 2010
Employee benefits obligation
Retained earnings - Unappropriated as at January 1, 2011

As At December 31, 2011 and 2010

5. EFFECTS FROM INITIAL ADOPTION FINANCIAL
REPORTING STANDARDS				
			

5.1  Changes in accounting policy
In 2011, the Company has applied TAS 19 “Employee Benefits”
,in accordance with the FAP’s notification, the Company
thus taken employee benefits obligation to adjust the
beginning of 2011 retained earnings. The effects from apply
such accounting standards, the financial statem decrease in
beginning  retained earnings and increase in non-current liabilities
by the  same amount of Baht 11.24 million as follow :		

งบการเงินรวม
(บาท)
176,029,053.21
11,236,276.00
164,792,777.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)
176,701,954.90
11,236,276.00
165,465,678.90

Consolidated financial
statements (Baht)
176,029,053.21
11,236,276.00
164,792,777.21

Separate financial
statements (Baht)
176,701,954.90
11,236,276.00
165,465,678.90

			
5.2 การนำ�เสนองบการเงิน การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ สำ�หรับงบ
การเงิ
น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังต่อไปนี้
		
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
									
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
									
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
									
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
									
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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ก่อนจัดประเภท

ก่อนจัดประเภท

(หน่วย  : บาท)
หลังจัดประเภท

117,119,834.61
3,222,324.26
144,999,316.65
24,238,248.15

3,222,324.26
(3,222,324.26)
24,238,248.15
(24,238,248.15)

120,342,158.87
0.00
169,237,564.80
0.00

120,963,794.63
3,215,963.22
144,599,352.85
23,757,774.61

3,215,963.22
(3,215,963.22)
23,757,774.61
(23,757,774.61)

124,179,757.85
0.00
168,357,127.46
0.00

5.2 Financial statements presentation		
		
The reclassification for the financial statements as at
December 31, 2010 are as follows:				

(Unit : Baht)
After reclassify

Before reclassify Reclassify

Consolidated statements of financial position
Trade and other receivables
Other current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
Separate statements of financial position
Trade and other receivables
Other current assets
Trade and other payables
Other current liabilities

117,119,834.61
3,222,324.26
144,999,316.65
24,238,248.15

3,222,324.26
(3,222,324.26)
24,238,248.15
(24,238,248.15)

120,342,158.87
0.00
169,237,564.80
0.00

120,963,794.63
3,215,963.22
144,599,352.85
23,757,774.61

3,215,963.22
(3,215,963.22)
23,757,774.61
(23,757,774.61)

124,179,757.85
0.00
168,357,127.46
0.00

6. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
		
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2554
160,731.71
45,793,602.60
4,786,297.41
25,000,000.00
75,740,631.72

(บาท)
2553
208,461.09
34,706,264.52
937,820.56
5,000,000.00
40,852,546.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
160,731.71
208,461.09
44,704,880.61
34,541,080.20
4,106,099.82
937,801.68
25,000,000.00
5,000,000.00
73,971,712.14
40,687,342.97

6. SUPPLEMENT DISCLOSURE OF CASHFLOWS INFORMATION			
6.1 Cash and cash equivalents

Cash
Current accounts
Savings deposit
Bills of exchange
Total

Consolidated financial
statements (ฺBaht)
2011
2010
  160,731.71
208,461.09
45,793,602.60   34,706,264.52
4,786,297.41
937,820.56
20,000,000.00
5,000,000.00
75,740,631.72
40,852,546.17

6.2  รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2553  บริษัทฯ มีค่า
ซื้อสินทรัพย์ถาวรค้างชำ�ระ  จำ�นวน  0.08 ล้านบาท และ 1.06 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ แสดงไว้เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

7. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 25532 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
กองทุนเปิดตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง จำ�นวน 55.14 ล้านบาท และ 55.25 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำ�ดับ

Separate financial
statements (ฺBaht)
2011
2010
  160,731.71
208,461.09
44,704,880.61
34,541,080.20
4,106,099.82
937,801.68
25,000,000.00
5,000,000.00
73,971,712.14
40,687,342.97

6.2  Non - cash transaction
For the years ended December 31, 2011 and 2010,
the Company has the outstanding for purchase of fixed assets
amount of Baht 0.08 million and Baht 1.06 million respectively
which is presented as trade and other payables.
							
				
7. CURRENT INVESTMENT
As at December 31, 2011 and 2010, the Company has
investment in open-end fund in the form of treasury stock with
a  financial  institution amount  of Baht  55.14 million  and
Baht  55.25 million  in the  consolidated  and  separate financial
statements respectively.
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Notes To Financial Statements
As At December 31, 2011 and 2010

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย			
							

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
ลูกหนี้การค้า
122,921,204.87
119,374,011.46
ลูกหนี้อื่น
3,857,671.34
3,222,324.26  
   รวม
126,778,876.21
122,596,335.72
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
(2,225,061.12)
(2,254,176.85)
   สุ
ท
ธิ
124,553,815.09
120,342,158.87
			 						
ลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บเงินแล้วแยกตามอายุที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
107,718,441.81
110,451,629.15
ลูกหนี้ที่เกินกำ�หนดชำ�ระ
     -  น้อยกว่า 3 เดือน
13,914,739.73  
7,068,429.87  
     -  มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
1,183,299.97  
1,561,232.24
     -  มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
0.00
105,879.24
     -  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
104,723.36  
186,840.96
   รวม
122,921,204.87
119,374,011.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
129,040,011.68
123,217,971.48
3,782,310.01
3,215,963.22
132,822,321.69
126,433,934.70
(2,225,061.12)
(2,254,176.85)
130,597,260.57
124,179,757.85
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
116,766,294.76
113,928,721.39
10,985,693.59
1,183,299.97
0.00
104,723.36
129,040,011.68

6,085,405.14  
2,911,124.75  
105,879.24
186,840.96
123,217,971.48

8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES			
							

Consolidated
financial statements (Baht)

Separate
    financial statements (Baht)

Consolidated
financial statements (Baht)

Separate
      financial statements (Baht)
2011
2010

2011
Trade accounts receivable
122,921,204.87
Other receivables
3,857,671.34
Total
126,778,876.21
Less Allowance for doubtful accounts
(2,225,061.12)
			
						
Net
124,553,815.09
Trade accounts receivable separated on aging as follows :

Undue trade accounts receivable
Overdue trade accounts receivable
-  Less than 3 months
-  Over 3 months to 6 months
-  Over 6 months to 12 months
-  Over 12 months
Total
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2010
119,374,011.46
3,222,324.26  
122,596,335.72
(2,254,176.85)
120,342,158.87

2011
107,718,441.81

2010
110,451,629.15

13,914,739.73  
1,183,299.97  
0.00
104,723.36  
122,921,204.87

7,068,429.87  
1,561,232.24
105,879.24
186,840.96
119,374,011.46

2011
129,040,011.68
3,782,310.01
132,822,321.69
(2,225,061.12)
130,597,260.57

2010
123,217,971.48
3,215,963.22
126,433,934.70
(2,254,176.85)
124,179,757.85

116,766,294.76

113,928,721.39

10,985,693.59
1,183,299.97
0.00
104,723.36
129,040,011.68

6,085,405.14  
2,911,124.75  
105,879.24
186,840.96
123,217,971.48

						

9. สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์   
สินค้าระหว่างทาง
   รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
   สุทธิ
								

9. INVENTORIES - NET

Finished goods
Work in process
Raw materials
Packaging
Goods in transit
  Total
Less Allowance for devaluation of inventories
Net

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
37,451,288.48
41,722,424.32
1,890,675.05
1,100,593.62
82,129,432.89
59,213,685.50
27,724,489.06
19,097,802.99
1,678,695.90
6,559,815.20
150,874,581.38
127,694,321.63
(2,690,453.14)
(2,466,261.02)
148,184,128.24
125,228,060.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
32,894,868.31
37,318,188.54
1,890,675.05
1,100,593.62
82,129,432.89
59,213,685.50
27,722,860.51
19,097,802.99
1,678,695.90
6,559,815.20
146,316,532.66
123,290,085.85
(2,690,453.14)
(2,466,261.02)
143,626,079.52
120,823,824.83

Consolidated financial
statements (ฺBaht)
2011
2010
37,451,288.48
41,722,424.32
1,890,675.05
1,100,593.62
82,129,432.89
59,213,685.50
27,724,489.06
19,097,802.99
1,678,695.90
6,559,815.20
150,874,581.38
127,694,321.63
(2,690,453.14)
(2,466,261.02)
148,184,128.24
125,228,060.61

Separate financial
statements (ฺBaht)
2011
2010
32,894,868.31
37,318,188.54
1,890,675.05
1,100,593.62
82,129,432.89
59,213,685.50
27,722,860.51
19,097,802.99
1,678,695.90
6,559,815.20
146,316,532.66
123,290,085.85
(2,690,453.14)
(2,466,261.02)
143,626,079.52
120,823,824.83

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย			

ชื่อบริษัท
Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.  

จดทะเบียน
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ทุนชำ�ระแล้ว
(ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย)
20,000

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2554
2553
50
50

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน (บาท)
2554
2553
277,400.00
277,400.00

Percentage of investment
(%)
2011
2010
50
50

Separated Cost
(Baht)
2011
2010
277,400.00
277,400.00

10. INVESTMENT IN SUBSIDIARY
Paid-up share
Capital
Operated in
(AUD)
Australia
20,000

Company’s name
Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.  
		
					
10.1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวจำ�นวน 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
10.2   เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ลงทุนทาง
อ้อมในบริษัท Sherwood Chemicals (Malaysia) Sdn Bhn สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 50 โดยลงทุนผ่าน Sherwood
Chemicals Australasia Pty Ltd.
งบการเงินสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งข้างต้นที่นำ�มาจัดทำ�งบการเงินรวม ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว			

10.1 On July 22, 2009, the Company has investment in such
company in the amount of AUD 10,000.
10.2 On November 11, 2010, the Company has indirectly investment
in Sherwood Chemicals (Malaysia) Sdn Bhn in the percentage of
investment at 50 percent through Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
The above subsidiaries’ financial statements for the years  ended
December 31, 2010 and 2009, were taken for consolidation, have been
audited by the auditor.
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As At December 31, 2011 and 2010

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

								
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

สินทรัพย์-ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซื้อ
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาที่จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ-ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ
และอุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำ นักงาน

อาคารโรงงาน

111,591,000.00 174,700,630.90 125,399,319.57
0.00
751,400.00
2,617,367.78
0.00
0.00
(71,230.00)
111,591,000.00 175,452,030.90 127,945,457.35
0.00
0.00
0.00
0.00

63,968,009.10
5,724,831.96
0.00
69,692,841.06

89,524,308.11
6,879,404.16
(71,229.00)
96,332,483.27

111,591,000.00 110,732,621.80
111,591,000.00 105,759,189.84

35,875,011.46
31,612,974.08

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

16,813,268.79 14,493,618.00
1,898,690.28
882,000.00
(313,939.00) (1,449,900.00)
18,398,020.07 13,926,618.00

0.00 442,997,837.26
1,515,000.00
7,664,458.06
0.00 (1,834,169.00)
1,515,000.00 448,828,126.32

13,828,640.68 6,986,999.57
1,316,315.58
462,955.31
(304,143.20) (1,168,376.57)
14,840,813.06 5,603,230.22

0.00 173,629,609.37
0.00 14,383,507.01
0.00 (1,543,748.77)
0.00 186,469,367.61

2,984,628.11
3,557,207.01

8,184,966.52
8,323,387.78

0.00
1,515,000.00

269,368,227.89
262,358,758.71

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

								

(Unit : Baht)

Consolidated and Separate financial statements
Land and land
improvement

Assets - Cost
As at December 31, 2010
Purchase
Disposal
As at December 31, 2011
Accumulated depreciation
As at December 31, 2010
Depreciation for the year
Depreciation - write off
As at December 31, 2011
Net assets book value
As at December 31, 2010
As at December 31, 2010
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Factory
building

Machinery, tools Furniture, fixtures
and equipment office equipment

111,591,000.00 174,700,630.90 125,399,319.57
0.00
751,400.00
2,617,367.78
0.00
0.00
(71,230.00)
111,591,000.00 175,452,030.90 127,945,457.35
0.00
0.00
0.00
0.00

63,968,009.10
5,724,831.96
0.00
69,692,841.06

89,524,308.11
6,879,404.16
(71,229.00)
96,332,483.27

111,591,000.00 110,732,621.80
111,591,000.00 105,759,189.84

35,875,011.46
31,612,974.08

Vehicles

Work in
Process

Total

16,813,268.79 14,493,618.00
1,898,690.28
882,000.00
(313,939.00) (1,449,900.00)
18,398,020.07 13,926,618.00

0.00 442,997,837.26
1,515,000.00
7,664,458.06
0.00 (1,834,169.00)
1,515,000.00 448,828,126.32

13,828,640.68 6,986,999.57
1,316,315.58
462,955.31
(304,143.20) (1,168,376.57)
14,840,813.06 5,603,230.22

0.00 173,629,609.37
0.00 14,383,507.01
0.00 (1,543,748.77)
0.00 186,469,367.61

2,984,628.11
3,557,207.01

8,184,966.52
8,323,387.78

0.00
1,515,000.00

269,368,227.89
262,358,758.71

ณ วันที  
่ 31 ธันวาคม  2554 และ 2553  บริษัทฯ มีวงเงินเบิก
เกินบัญชีกับธนาคารสองแห่ง จำ�นวน 40  ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  
MOR   ต่อปี   และบริษัทฯ   มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำ�เข้าวัตถุดิบและ
เครื่องจักรจากต่างประเทศกับธนาคารสองแห่ง จำ�นวนรวม 60 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ลบ 1 ต่อปี และร้อยละ MRR ต่อปี
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้   บริษัทฯ ต้องไม่นำ�ที่ดินและอุปกรณ์
ทั้งหมดไปจำ�หน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันการรักษาอัตราส่วนความ
สามารถในการชำ�ระหนี้ไม่ต่ำ�กว่า  1.5  เท่า  เป็นต้น

						

As at December 31, 2011 and 2010, 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% and MRR
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 maintain the debt service coverage ratio not less than
1.5 time etc. 							

12. สำ�รองตามกฎหมาย

						
12. LEGAL RESERVE

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไร
สุทธิประจำ�ปีไว้เป็นสำ�รองตามกฏหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไร
สุทธิประจำ�ปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองตาม
กฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสำ�รอง
ตามกฎหมายนี้ไม่อาจนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

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.

13. การจัดสรรกำ�ไรสะสม					
					
สำ�หรับปี 2554

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8  เมษายน
2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท  จำ�นวน
150 ล้านหุ้น รวมจำ�นวน 45 ล้านบาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่
จ่ายไปแล้ว ในปี 2553 จำ�นวน 18 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะต้อง
จ่ายจำ�นวน 27 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือแล้วใน
ระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.12 บาท จำ�นวน 150 ล้านหุ้น รวมจำ�นวน 18  ล้านบาท ซึ่งงบ
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในระหว่างปี
สำ�หรับปี 2553
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.12 บาท จำ�นวน 150 ล้านหุ้น รวมจำ�นวน 18 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2553 เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30
บาท จำ�นวน 150 ล้านหุ้น รวมจำ�นวน 45 ล้านบาท โดยหักเงินปันผล
ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในปี 2552 จำ�นวน 15 ล้านบาท  คงเหลือเป็น
เงินปันผลที่ต้องจ่าย จำ�นวน 30 ล้านบาท  ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลส่วน
ที่ เหลือแล้วในระหว่างปี

13. RETAINED EARNINGS APPROPRIATION		
For the year 2011
According to the minutes of the shareholders’ General
Meeting No. 1/2011 held on April 8, 2011, the Company passed  the  
resolution to pay dividend to the shareholders for 150 million shares
at Baht 0.30 per share amounting to Baht 45 million. The  Company
has already paid interim dividend in 2010 amount of Baht 18 million,
therefore, the remaining dividend to be paid  amounted  to Baht 27
million. The Company  has already paid the remaining dividend during
the year.
According to the minutes of the director’s Meeting No. 3/2011
held on August 11, 2011, the Company passed the resolution to pay
interim dividend to the shareholders for  150 million shares at Baht  
0.12 per share amounting to Baht 18   million. The Company has
already  paid  interim dividend  during the year. For the year 2010
According to the minutes of Directors’ Meeting   No.3/2010,  
held on   August 5, 2010, the Company passed the resolution
to pay interim   dividend at the rate of Baht 0.12 per share   for
150 million shares total   amount of Baht 18.00 million. The
Company, then, has already paid dividend during the year.
According to  the minutes of General  Shareholders’  Meeting
of year 2010, held on April 9, 2010, the Company passed the
resolution to pay dividend at the rate of Baht 0.30 per share  for
150 million shares total amount of Baht 45.00 million. The Company
has paid interim dividend in the amount of   Baht 15 million,
therefore, the remaining amount is Baht 30.00 million. The Company,
then, has paid the remaining dividend during the year.

				

14. INCOME TAX CALCULATION			
14. การคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคล				 								
For the year 2011					
						
Income tax is calculated at  the rate  of 25 - 30 %  of  profit
สำ�หรับปี 2554						 (loss) before  deducting  with tax expenses and added by the other
บริษัทฯ   คำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25 - 30 ของ expenses which shall not be allowed as expenses in tax calculation (if
กำ�ไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาต any).
For the year 2010
ให้ถือเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการคำ�นวณภาษี (ถ้ามี)			
tax is calculated at the rate of 20 - 30 % of profit (loss)
สำ�หรับปี 2553 					 beforeIncome
deducting with tax expenses and added by the other expenses
บริษัทฯ คำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 - 30 ของ which shall not be allowed as expenses in tax calculation (if any).
กำ�ไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ 							
ถือเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการคำ�นวณภาษี (ถ้ามี)
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15. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

15. TRANSACTION WITH RELATED PERSONS AND
PARTIES

ส่วนหนึ่งในทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เกิด
ขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้					
15.1 ข้อมูลทั่วไป

The Company’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.
15.1 General information

As At December 31, 2011 and 2010

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

กรรมการและผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ภรรยากรรมการและผู้ถือหุ้น

ค่าที่ปรึกษา
ค่าที่ปรึกษา
ค่าเช่าอาคารชุด

Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.

บริษัทย่อย (อัตราส่วนร้อยละ 50)
และกรรมการร่วมกัน
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด            ผู้ถือหุ้น
Name/Related persons and companies
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Mr. Tawat Ungsuprasert
Mrs. Matana Ungsuprasert
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
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Relationship
Director and shareholder
Director and shareholder
Wife of director and
shareholder
Subsidiary (at 50%
shareholding) and common
directors
Shareholder

รายได้จากการ ขาย
สินค้า
รายได้จากการ ขาย
สินค้า
Description

นโยบายการกำ�หนดราคา
ตามที่ตกลงกัน
ตามที่ตกลงกัน
ค่าเช่าห้องชุด 1 ห้อง อัตราเดือนละ
18,000 บาท ใช้เป็นสวัสดิการ
ต้นทุนบวกกำ�ไร ตามที่ตกลงกัน
ราคาขายเช่นเดียวกับ ลูกค้ารายอื่น
Pricing policy

Consulting fee
Consulting fee
Condominium
rental
Sales

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

Sales

Selling price applicable to other
customers

15.2 								
รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
48,339,716.28
58,031,121.53
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
0.00
0.00
รวม
48,339,716.28
58,031,121.53
		
15.2 Assets and liabilities transaction with related persons and parties consist of:
Consolidated financial
statements (Baht)
2011
2010
Trade accounts receivable
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
48,339,716.28
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
0.00
total
48,339,716.28
		
15.3 								
รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายได้จากการขายสินค้า
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
รวม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าที่ปรึกษา
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
ค่าเช่าอาคารชุด
นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ
รวม

58,031,121.53
0.00
58,031,121.53

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553
428,259,991.21  
0.00
428,259,991.21

389,266,246.18
0.00
389,266,246.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
48,339,716.28
9,986,921.41
58,326,637.69

58,031,121.53
10,024,467.55
68,055,589.08

Separate financial
statements (Baht)
2011
2010
48,339,716.28
9,986,921.41
58,326,637.69

58,031,121.53
10,024,467.55
68,055,589.08

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
428,259,991.21  
20,178,410.91
448,438,402.12

389,266,246.18  
16,378,451.18
405,644,697.36

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

216,000.00
936,000.00

154,500.00
874,500.00

216,000.00
936,000.00

154,500.00
874,500.00

15.3 Revenues and expenses transaction with related persons and parties

Sales
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
Total
Selling and administrative expenses
Consulting fee
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Mr. Tawat Ungsuprasert
Condominium rental
Mrs. Matana Ungsuprasert
Total

Consolidated financial
statements (Baht)
2011
2010

Separate financial
statements (Baht)
2011
2010

428,259,991.21
0.00
428,259,991.21

389,266,246.18
0.00
389,266,246.18

428,259,991.21
20,178,410.91
448,438,402.12

389,266,246.18
16,378,451.18
405,644,697.36

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

216,000.00
936,000.00

154,500.00
874,500.00

216,000.00
936,000.00

154,500.00
874,500.00

Annual Report 2011

73

Notes To Financial Statements

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

As At December 31, 2011 and 2010

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

16. ค่าตอบแทนกรรมการ 				 16. DIRECTORS’ REMUNERATION

					
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท
Directors’ remuneration represents the benefits paid to the
ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด โดยไม่รวมถึง Company’s directors  in accordance with Section 90 of the Public
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร Limited Companies Act, excluding salaries and related benefits
									 payable to executive directors.				

					 			
17. ค่าตอบแทนผู้บริหาร					 17. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES
					
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินเดือน   ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อน่ื ให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะ ผูบ้ ริหาร และให้ผบู้ ริหารตาม
นิยามในประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การ
หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา   และผู้ซ่งึ
ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายที  
่ 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.  

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำ�คัญ มีดังนี้ 		
							

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
และงานระหว่างทำ�
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าโฆษณา และส่งเสริมการขาย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินรวม (บาท)
2554
2553

3,479,425.86
616,332,841.40
67,093,155.00
14,383,507.01
65,150,206.59
4,342,500.00
20,985,779.00

(14,021,451.93)
512,238,014.59
58,246,782.12
23,617,755.99
55,582,802.62
4,606,600.00
27,438,185.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2554
2553
3,633,238.80
512,238,014.59
67,093,155.00
14,383,507.01
65,150,206.59
4,342,500.00
20,985,779.00

(10,405,959.50)
512,238,014.59
58,246,782.12
23,617,755.99
55,582,802.62
4,606,600.00
27,438,185.00

18. EXPENSES ANALYZED BY NATURE, as follows :
Consolidated financial
statements (Baht)
2011
2010
Changes in inventories of finished
goods and work in progress
Raw material and consumables used
Employees benefit expenses
Depreciation
Advertising and sales promotion expenses
Directors’ remuneration
Management benefit expenses
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3,479,425.86
616,332,841.40
67,093,155.00
14,383,507.01
65,150,206.59
4,342,500.00
20,985,779.00

(14,021,451.93)
512,238,014.59
53,859,843.00
23,617,755.99
55,582,802.62
4,606,600.00
27,438,185.00

Separate financial
statements (Baht)
2011
2010
3,633,238.80
616,332,841.40
67,093,155.00
14,383,507.01
65,150,206.59
4,342,500.00
20,985,779.00

(10,405,959.50)
512,238,014.59
58,246,782.12
23,617,755.99
55,582,802.62
4,606,600.00
27,438,185.00
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188,230,619.44
(161,409,732.53)
26,820,886.91

2553

161,101,123.89
(126,191,007.36)
34,910,116.53

รักษาเนือ้ ไม้
2553
513,141,724.43 138,071,503.20
(342,306,750.40) (101,651,545.42)
170,834,974.03
36,419,957.78

กำ�จัดแมลง

597,087,831.53
(411,721,604.65)
185,366,226.88

2554
134,139,575.01
(93,611,840.06)
40,527,734.95

อืน่ ๆ

28,398,821.49
(18,655,539.04)
9,743,282.45

2554
21,042,445.76
(13,820,499.87)
7,221,945.89

2553

รวม

951,788,775.66
(693,438,421.64)
258,350,354.02
105,261,825.15
0.00
(28,460,813.58)
76,801,011.57

2554

829,424,869.09
(575,930,097.69)
253,494,771.40
108,039,490.55
(516,908.45)
(30,738,005.95)
76,784,576.15

2553

(หน่วย : บาท)

Wood preservative
2011
2010
188,230,619.44
161,101,123.89
(161,409,732.53) (126,191,007.36)
26,820,886.91
34,910,116.53

Others
2011
2010
28,398,821.49
21,042,445.76
(18,655,539.04) (13,820,499.87)
9,743,282.45
7,221,945.89

Total
2011
2010
951,788,775.66
829,424,869.09
693,438,421.64) (575,930,097.69)
258,350,354.02
253,494,771.40
105,261,825.15
108,039,490.55
0.00
(516,908.45)
(28,460,813.58)
(30,738,005.95)
776,801,011.57
76,784,576.15

(Unit : baht)

     19.2 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.
									
																				
		

Sales
Cost of sales
Gross profit
Profit from operation
Finance costs
Corporate income tax
Profit for the year

Statement of Comprehensive
income

Consolidated financial statementsa
Type of products
Insecticide
Washing liquid
2011
2010
2011
2010
597,087,831.53
513,141,724.43 138,071,503.20 134,139,575.01
(411,721,604.65) (342,306,750.40) (101,651,545.42) (93,611,840.06)
185,366,226.88
170,834,974.03
36,419,957.78
40,527,734.95

19.1  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 :

19. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

     19.2  ในงบการเงินรวมมีสว่ นงานทางภูมศิ าสตร์ทง้ั ในประเทศและต่างประเทศ แต่เนือ่ งจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้จากการขายสินค้าไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสินค้ารวม บริษทั ฯ จึงไม่ได้น�ำ เสนอข้อมูล
ทางการเงิน จำ�แนกส่วนงานขายต่างประเทศ 																	
					

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  ขาย
  ต้นทุนขาย
  กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปี

2554

งบการเงินรวม
ประเภทผลิตภัณฑ์
ทำ�ความสะอาด
2554
2553

19.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอข้อมูลในงบการเงินรวม การดำ�เนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจหลักคือ ขายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ กำ�จัดแมลงทำ�ความสะอาด ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทางธุรกิจ มีดังนี้

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Notes To Financial Statements

20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน		

20. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

								
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสาร
ทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อเก็งกำ�ไร
หรือเพื่อค้า
20.1 นโยบายการบัญชี รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่
สำ�คัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.9
20.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
สินเชื่อ
ทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้าภายหลังที่ได้
กำ�หนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายและมีการติดตามการชำ�ระเงินของ
ลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ณ ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ได้
รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำ�คัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า
20.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มี
เงินฝากธนาคารลูกหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ บริษัทฯ มี
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
			
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

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
Trade accounts payable in AU Dollar
					

As At December 31, 2011 and 2010

For off - statements of financial position financial instruments, the Company and subsidiary have no policy to hold
derivative financial instruments for speculation and trading.
20.1  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.
20.2  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 closely follow up. The Company and subsidiary
expect that the accounts of credit risk is immaterial.
20.3  Exchange rate risk
The Company and subsidiaries have risk in exchange rate
due to cash at bank, receivable and payable denominated in foreign currencies without entering into exchange rate risk hedging
contract. The Company assets and liabilities in foreign currencies
are as follows :		
งบการเงินรวม
2554
2553
6,270.84
3,088.90
0.00

6,264.55
16,037.92
0.00

199,200.00
18,150,000.00

324,500.00
17,400,000.00

Consolidated financial
statements (Baht)
2010
2009

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
6,270.84
3,088.90
319,928.06

6,264.55
16,037.92
329,994.02

199,200.00
324,500.00
18,150,000.00   17,400,000.00
Separate financial
statements (Baht)
2010
2009

6,270.84
3,088.90
0.00

6,264.55
16,037.92
0.00

6,270.84
3,088.90
319,928.06

6,264.55
16,037.92
329,994.02

199,200.00
18,150,000.00

324,500.0
17,400,000.00

199,200.00
18,150,000.00

324,500.0
17,400,000.00

20.4  Fair value of financial instruments
20.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
Financial assets shown in statements of financial position
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบ
ด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวลูกหนี้การค้า consist of cash  and cash equivalents, current investment, trade
และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดง ฐานะการเงินประกอบ and  other receivables. Financial liabilities shown in statements of
financial position  consist of trade  and other payables.
ด้วย  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
The book value of financial assets and liabilities are  
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้
close to their fair  value.  
เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น			

21. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารระยะยาว เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ (รวมค่า
บริการที่เกี่ยวข้อง) โดยมีภาระค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ เป็นจำ�นวน
เงิน 6.29 ล้านบาท และ 0.48  ล้านบาท ตามลำ�ดับ
21.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรและอื่นๆ กับผู้ขายหลายแห่งรวมจำ�นวนเงิน
2.92 ล้านบาท และ 2.05 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินที่
อาจเกิดขึน้ จากการให้ธนาคารแห่งหนึง่ ออกหนังสือค้�ำ ประกันกับหน่วยราชการ
จำ�นวนเงิน 0.79 ล้านบาท และ 0.65 ล้านบาท ตามลำ�ดับ		

21.1   As at  December 31, 2011  and 2010, the Company
has commitment under the long-term lease of building space
rental for operation (included involving services), with undue
expenses equal to Baht 6.29 million and Baht 0.48 million respectively.
21.2  As at December 31, 2011 and 2010, the Company is
liable on payment under fixed assets purchasing agreement and
others to the several sellers, total amount of Baht 2.92 million  
and Baht 2.05 million respectively.
21.3  As at December 31, 2011 and 2010, the Company
has contingent liabilities by bank issuance of letter of guarantee
to the government agency in the amount of Baht 0.79 million
and Baht 0.65 million respectively.

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน สำ�หรับพนักงานทุก
คนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ
3, 4 หรือ 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทฯจ่ายเงินสมทบในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน เพื่อ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530		
						

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.
							

			
24. การอนุมัติงบการเงิน					
					

24. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL

								
			
22. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน				 22. PROVIDENT FUND 				
						
The Company has established a provident fund for its

23. CAPITAL MANAGEMENT

23. การบริหารจัดการทุน					
					

The objective of financial management  of the Company  is to
preserve the ability to continue its operation as a going concern
capital structure to be properly appropriated.
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงินคือ การดำ�รงไว้ซึ่ง and
								
ความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง และดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างทุน 									
ที่เหมาะสม
						 		

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

These financial statements were approved and authorized for
issue by the Company’s Board of Directors on February 27, 2011.
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การถือหุ้น

-

(ปี)

69

68

1.  นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน

0.00026

สัดส่วน

อายุ

ชื่อ-นามสกุล / ตำ�แหน่ง

2539
2537
2537
2532
2532
2531
2520

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
ปลัดกระทรวง

2543 - 2551
2543 - 2550
2542 - 2547

2545 - 2549

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

ตำ�แหน่ง

2547 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจ. ทาคาตะ-ทีโอเอ
บจ. ทีโอเอ-ยูเนีย่ น เพ้นท์ (ประเทศไทย)
บจ. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์
บจ. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)
บจ. ทีโอเอ-แซนเกียว อินดัสตรีส์
บจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บมจ. ไทยออยล์
บมจ. ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
กระทรวงอุตสาหกรรม

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บมจ. ไทยออยล์

บริษัท

ประสบการณ์ท�ำ งานที่ผ่านมา

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
จำ�หน่ายสีทาเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจำ�หน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
จำ�หน่ายสีชนิดต่างๆ
ผลิตกระดาษทรายน้ำ�
ผลิตและจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ

กลั่นน้ำ�มัน
สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
หน่วยงานราชการ

กิจการธนาคาร

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
กลั่นน้ำ�มัน

ลักษณะธุรกิจ

MINI  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

-

-

-

-

-

-

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Science (Econ.)
University of Kentucky สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย
หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 3/2001
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 34

-

คุณวุฒิการศึกษา
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4. นายวีระ ชินกนกรัตน์
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้อำ�นวยการโรงงาน

5.  นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน

16.64

8.00

10.00

การถือหุ้น

(ปี)

57

สัดส่วน

อายุ

3. นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-นามสกุล / ตำ�แหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการ
ผู้อำ�นวยการโรงงาน

กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
อุตสาหกรรม

2542 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2536 - 2541

กรรมการผู้จัดการ

ตำ�แหน่ง

2539 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์
บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำ�หน่ายนำ�มันเชื้อเพลิง
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มัน

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลักสูตร DCP (Diploma)จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP จากสมาคม ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

-

-

-

-

-

-

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DCP (Diploma)จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

-
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68

69

7. นายขจร ตรีสุโกศล
กรรมการ

8. นายไพศาล พิพัฒนกุล
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

-

4.00

0.00026

การถือหุ้น

(ปี)

39

สัดส่วน

อายุ

6. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน

ชื่อ-นามสกุล / ตำ�แหน่ง

2536 - 2546

2554 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

ตำ�แหน่ง

บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บจ. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์
บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

ผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำ�หน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำ�หน่ายสีประเภทต่างๆ

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต         
มหาวิทยาลัยจงซิง (ไต้หวัน)
วิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

-

-

-

-

-

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ด้านการจัดการ
Purdue University สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

-

คุณวุฒิการศึกษา
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50

56

10. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และขายอุตสาหกรรม

11. นางสาววรรณี จิราธวัชชัย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสำ�นักงานและ
การคลัง

2.00

4.00

-

การถือหุ้น

(ปี)

70

สัดส่วน

อายุ

9. นายธงชัย ธาระวานิช
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล / ตำ�แหน่ง

ผู้อ�ำ นวยการบริษัท

2539 - 2542

2539 - ปัจจุบัน

2532 - 2544

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายสำ�นักงาน
และการคลัง

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
ขายอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย

ประธานบริษัท

2542 - 2542

2544 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

ตำ�แหน่ง

2546 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บริษทั เชลล์แห่งประเทศลาว จำ�กัด

บริษทั เชลล์แห่งประเทศลาว จำ�กัด

ฝ่ายการอบรมสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี

บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มัน

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มัน

ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�มัน

การศึกษาและฝึกอบรม

ลักษณะธุรกิจ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต    จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
Auburn Universityสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

-

-

-

-

-

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขากีฏวิทยาและโรคพืช
ปริญญาโท สาขาการจัดการวัชพืช มหาวิทยา
ลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย   มหาวิทยาลัยคอร์แนล

-
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-

Business Unit Manager

2539 - 2541

2542 - 2544

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
และการตลาด
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารสินค้า

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
ที่ปรึกษาอิสระ

ตำ�แหน่ง

บจ. เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน

บจ. พาวเวอร์บาย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ธุรกิจส่วนตัว

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

2546 - ปัจจุบัน

2541 - 2547

2547 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

หมายเหตุ: นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เป็นบุตรนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

56

13. นายธน เกรียงวานิช
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

-

การถือหุ้น

(ปี)

56

สัดส่วน

อายุ

12. นายสะอาด สืบสมาน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชื่อ-นามสกุล / ตำ�แหน่ง

คณะกรรมการและผู้บริหาร

จำ�หน่ายและนำ�เข้าสินค้าอุปโภค
และบริโภค

จำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ที่ปรึกษา

ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยศาสตร์ธรรมศาสตร์

-

-

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

-

คุณวุฒิการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้งโรงงาน 1
ที่ตั้งโรงงาน 2
โฮมเพจ
ทุนเรือนหุ้น

ชื่อบริษัทย่อย
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนเรือนหุ้น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือนอุตสาหกรรมสาธารณสุขชุมชนและเคมีเกษตร
1061 – 9  ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0107574700346
0-2320-2288
0-2320-2670
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนาตราด 90/1 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ 0-3852-2302 โทรสาร 0-3852-2311
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนาตราด 109 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ 0-3898-9120 โทรสาร 0-3898-9125
http://www.sherwood.co.th
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จำ�กัด
จำ�หน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือนและสาธารณสุขชุมชน
ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ. เฮย์ เพิร์ธ ตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
+61 892194683
+61 892194672
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็นหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 50
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2800, 0-2654-5599
นางวืไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3104
สำ�นักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2259-5300
0-2260-1553

Annual Report 2011

83

General Information
Company Name
Type of Business
Head Office
Company Registration No
Telephone no.
Fax no.
Factory 1
Factory 2
Home Page
Share Capital

Subsidiary Name
Type of Business
Head Office
Telephone no.
Fax no.
Share Capital
Securities Registrar
Address
Telephone no.
Auditor
Address
Telephone no.
Fax no.
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Sherwood Chemicals Public Company Limited
Manufactures and markets chemical products for household Industrial public
health and agrochemicals
1061 – 9  Srinakarin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
0107574700346
0-2320-2288
0-2320-2670
Well Grow Industrial Estate, Km.36, Bangna-Trad, 90/1 Moo 9, Bangwua,
Bangpakong District, Chachoengsao 24180 Tel. 0-3852-2302 Fax. 0-3852-2311
Well Grow Industrial Estate, Km.36, Bangna-Trad, 109 Moo 9, Bangwua,
Bangpakong District, Chachoengsao 24180 Tel. 0-3898-9120 Fax. 0-3898-9125
http://www.sherwood.co.th
Registered Capital
150,000,000 ordinary shares of Baht 1 each
Issued and Paid-Up Capital
150,000,000 ordinary shares of Baht 1 each, fully paid  
Sherwood Chemicals Australasia Proprietary Limited
markets chemical products for household and public health
Level 3, 1060 Hay Street, West Perth, WA 6005  Australia
+61 892194683
+61 892194672
AUD 20,000 registered and paid-up capital with 2,000 ordinary shares of AUD
10 each, 50% proportionate share ownership
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
62 The Stock Exchange of Thailand Building 4th and 7th Floor, Ratchadapisek Rd.,
Klongtoey, Bangkok 10110
0-2229-2800, 0-2654-5599
Mrs. Vilairat Rojnakarinn
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3104
Office of DIA International Auditing
316/32 Sukhumvit Soi 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
0-2259-5300
0-2260-1553

