ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Financial Highlights
หน่วย : พันบาท / Unit : Thousand Baht
31 ธ.ค. 51
31 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 53

รายการทางการเงิน

Baht thousand or stated otherwise

สิ้นทรัพย์รวม

Total assets

551,563

592,461

612,373

หนี้สินรวม

Total liabilites

199,947

192,491

183,493

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

Total shareholders’ equity

351,616

399,971

428,880

รายได้รวม

Total revenue

749,428

782,603

833,115

ต้นทุนขาย

Cost of goods sold

546,544

537,731

575,930

กำไรขั้นต้น

Gross profit

200,747

241,672

253,495

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

Selling and administrative expenses

135,231

140,304

149,146

กำไรสุทธิ

Net profit

51,728

81,219

76,785

กำไรต่อหุ้น (บาท)

Earnings per share (Baht)

0.34

0.54

0.51

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

Book value per share (Baht)

2.34

2.67

2.86

จำนวน (พันหุ้น)

Number of shares (Thousand Shares)

150,000

150,000

150,000

31 Dec 08

หน่วย , Unit

31 Dec 09

31 ธ.ค. 51

31 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 53

31 Dec 08

31 Dec 09

31 Dec 10

อัตราส่วนทางการเงิน

Financial Ration

อัตราส่วนสภาพคล่อง

Current ratio

เท่า , X

1.52

1.72

1.87

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

Quick ratio

เท่า , X

0.88

1.22

1.19

อัตรากำไรขั้นต้น

Gross profit margin

%

26.86

31.09

30.47

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

Operating profit margin

%

9.05

13.50

13.05

อัตรากำไรสุทธิ

Net profit margin

%

6.92

10.50

9.28

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

Return on assets

%

9.38

13.82

12.57

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

Retunr on equity

%

14.71

20.42

17.92

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน

Debt to equity

เท่า , X

0.57

0.48

0.43

เท่า , X

20.50

43.30

209.27

%

11.38

4.17

6.52

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย Time interest earned ratio
อัตราการเจริญเติบโตของรายได้

Revenue growth ratio

รายได้รวม / Total Renue

ทรัพย์สินรวม / Total Assets

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders’ equity
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สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman of the Board

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ยอดขายปี 2553 ของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ยังคงขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.52
จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย และการมุ่งการขาย
สู่ตลาดเคมีเกษตรตลาดเคมีเพื่อสาธารณสุขชุมชนและตลาดส่งออกที่มียอดขายขยายตัวต่อเนื่อง
การรักษาระดับผลประกอบการในสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
จากภาวะวิกฤตที่ต่อเนื่องมาจากสองปีก่อน รวมทั้งวิกฤตในยุโรปที่เกิดขึ้นอีกด้วยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก คณะผู้
บริหารของบริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ผันผวนค่อนข้างมาก แม้ว่าประเทศไทยยังมีปัจจัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจดีกว่าหลายๆ ประเทศ มีการลงทุนในภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่บรรยากาศทาง
การเมืองก็ยังคงตึงเครียดตลอดทั้งปี มีผลทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอยอย่างมากและผู้บริโภคในประเทศ
ก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง รัฐบาลได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายประการเพื่อพยุงราคาสินค้าเกษตร
แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการปล่อยกู้ผู้ประกอบการรายย่อย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้น รายได้
ประชาชาติจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
ในทุกด้านเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
ในปี 2554 คาดว่าภาวะธุรกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
พร้อมทั้งหวังว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะไม่รุนแรง หากรัฐบาลมีเสถียรภาพและยังคงเดินหน้าสร้างแรง
กระตุ้ น ภาครั ฐ และมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ก็ เ ชื่ อ ว่ า เศรษฐกิ จ ของไทยจะเติ บโตได้ ดี พ อสมควร
อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ติดตามสภาวะของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
อันได้แก่ความยั่งยืนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศแรงกดดันด้าน
ต้นทุนการผลิตทั้งราคาวัตถุดิบและน้ำมันและปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2554 นั้น บริษัทฯ เน้นด้านการพัฒนาระบบการดำเนินงานภายใน
องค์กรและจัดระบบการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเราจะยังแสวงหาโอกาสใหม่ใน
การลงทุนในต่างประเทศเพื่อสนองความต้องการของตลาดโลกที่มีปริมาณและความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
กิจการของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จำกัด ที่ประเทศออสเตรเลีย และบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล
(มาเลเซีย) จำกัด ที่ประเทศมาเลเซีย เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในตลาดโลกเท่านั้น ผมเชื่อว่าเรามีความพร้อมที่จะ
ขยายเข้าสู่ตลาดโลกและเติบโตต่อไป
ความสำเร็จทั้งหมดของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการสนับสนุนจากหลายฝ่าย
ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
และเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถก้าวฝ่าความท้าทายทั้งหลายทั้งปวงนำพากิจการของบริษัทฯ ให้ก้าวต่อไป
อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงต่อไป

In 2010 the Company was successful in launching new products based on the established brands and regional distributors.
The company also continuously pursued on all strategic expansions in agrochemicals, public health, and export markets which
increased in the sale proceeds by 6.52%.
2010 was a challenging year for our management team to maintain its performance while we had to face series of
obstacles due to global economic downturn during the past two years, including the economic tension in Europe. To cope with these
uncertainties, our management team closely and continuously monitored economic climate. Although Thailand has had quite sound
economic fundamentals than many other countries and government has continuously stimulated our economy through the investments
in various projects, political unrests and uncertainties still have impacts on consumers’ spending and tourism sectors. Among those
policies to stimulate the economy, the government has focused on stabilizing agricultural pricings, minimizing non-institutional debt
problems, and encouraging financial institutes to provide substantial loans to small and medium enterprises. The aforementioned
policies have led Thailand to economic recovery in 2010 and delivered better than expected real GDP growth. Meanwhile, our
management team constantly evaluated our corporate strategy to respond promptly to cope with dynamic environment.
We anticipate Thai economy to better recover in 2011 and hope that concerns over political unrest will be alleviated. While
Thai government has announced several government stimulus packages that is aimed to help Thai economy to weather the storm
better, our management team remains vigilant and pays close attention to key issues that could subdue economic recovery, volatility
of raw material costs and energy prices, and political instability.
In 2011, the Company will emphasize on incorporating advanced system to improve efficiency in internal process as well as
productivity. In addition, the Company will continually search for promising investment opportunities overseas in order to better serve
growing customer demands and more diverse markets. In particular, the Company found Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
in Australia and Sherwood Chemicals (Malaysia) Sdn Bhn as a base to expand internationally our trading and distribution business
overseas. These solid foundations will allow the Company to expand and offer a variety of products successfully.
The success in 2010 would never be realized without collaborations and supports from all parties and I would like to extend
my personal gratitude to each and every one of you who has contributed to our impressive business growth so far, and I hope that
this momentum will continue in the year ahead and for many years to come.

(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

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Director

นางสาวบุศทรี ตั้งคารวคุณ
กรรมการ
Miss Busatree Tangkaravakoon
Director

นายวรสิทธ์ เคหะเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Vorasith Kahasathien
Managing Director

นายวีระ ชินกนกรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการ
Mr. Veera Chinkanokrat
Deputy Managing Director
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

Corporate Social Responsibilities (CSR)

กิจกรรม “SWC ฉลองวันเกิดเพือ่ สังคม” บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
โดยบริษัทฯ ร่วมกับพนักงานที่มีวันเกิดในเดือนเดียวกันเดินทางไปจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์อีก
ทั้งพูดคุยให้กำลังใจและเข้าดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ จังหวัดปทุมธานี ซึง่ กิจกรรม
นี้ได้สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ทำให้เกิดความอบอุ่นและความสุขใจ
ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม คนรอบข้าง

กิจกรรมเด่น SWC

บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 2 รายการคือ งานสถาปนิก’53
และงานแสดงสินค้าบ้านและสวนแฟร์ 2010 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าให้กับคนรัก
บ้าน ผู้ที่คิดจะซื้อบ้าน สร้างบ้าน ต่อเติม-ตกแต่งบ้าน รวมถึงสถาปนิก
มัณฑนากร นักจัดสวนและประชาชนทั่วไป ในงานได้แนะนำและให้ความรู้
เกีย่ วกับตัวสินค้าแก่ผเู้ ข้าร่วมงานพร้อมทัง้ นำสินค้าดี ราคาพิเศษไปจำหน่าย
ในงานด้วย
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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 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 2010 fair and the Home and
Garden 2010 fair at impact – Muang Thong Thani. The company was
able to present a number of new innovations, and continue to educate
and listen to feedback from consumers and industrial users about the
specific use and preferences in the use of these products.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Type of Business

กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
Wood Preservative Product Group
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรม โดย
ทุ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ารออกฤทธิ์ ที่ ก ำหนดว่ า ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นจะต้ อ งได้ รั บ
การขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 อกวางจำหน่ า ยแล้ ว
มากกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 100 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่งตามสายธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives Group) เป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตพิ น้ื ฐานทีใ่ ช้พทิ กั ษ์ปกป้องรักษาไม้จากการทำลายของ
ปลวก มอด แมลงเจาะไม้อื่นๆ และป้องกันเชื้อราทำลายไม้ ประกอบด้วย
1. เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (CHAINDRITE and
PREMAX : Wood Preservatives) เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปใช้ง่ายไม่ต้อง
ผสมน้ำยาหรือน้ำมันอื่นใดอีก ใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบ
ผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
ไม้ผุกร่อนเสียสภาพ เชนไดร้ท์ และพรีแมกซ์ ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้มีให้
เลือก 3 สี คือ
		 1.1		 เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ ดีบี (DB:Dark Brown) เหมาะสำหรับ
ทาไม้ที่ทำโครงคร่าวหลังคา คาน โครงฝ้า เพดาน
1.2		 เชนไดร้ท์ / พรีแมกซ์ แอลบี (LB:Light Brown) เหมาะสำหรับ
คร่าวในผนังสำหรับฝ้า 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 มีสารปกป้องเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลงทำลายไม้ ป้องกันความ
ชื้นและแสงยูวีด้วยการทาเชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ชนิดเงาหรือกึ่งเงาเพียงอย่าง
เดียว เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องจากสำนักงานคณะ
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
สวยงามของลายไม้และยังเสริมตัวยาปกป้องผิวไม้จากการทำลายของเชื้อรา
		 2.3		 เชนไดร้ท์ เดคสเตน (Deckstain Floor Coloring) สีย้อมพื้นไม้
คุณภาพสูง ป้องกันการขีดข่วน ความชื้น และแสงยูวี เหมาะสำหรับทา
พื้นไม้ ทั้งในและนอกอาคารเพื่อความสวยงามของพื้นลายไม้ และทนทาน
มีให้เลือกใช้มากกว่า 5 เฉดสี
3. ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อไม้สัก และไม้เขตร้อน (CHAINDRITE TEAK
OIL : Wood Moisturizer)
		 3.1		 เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ ผลิตจากการผสมผสานน้ำมันสกัดจากไม้
ธรรมชาติที่จะทำหน้าที่เสมือน “สารหล่อเลี้ยงความชื้น” ให้กับไม้เพื่อช่วย
ป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม้นอกอาคารจากแสงแดด ไม้สักและไม้ต่างๆ จะสูญเสีย
“น้ำมันไม้” ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเมื่อทิ้งให้สัมผัสแสงแดดและสภาพอากาศ
ภายนอกอาคาร ทำให้เกิดการ “แห้ง และ แตก” ของเนื้อไม้ การชโลม
ไม้ด้วย เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ นอกจากจะสามารถป้องกันไม้ให้ดูใหม่ ยังอาจจะ
ช่วยใช้ฟื้นฟูสภาพไม้เก่าให้ดูใหม่ขึ้นได้ระดับหนึ่ง เชนไดร้ท์ ทีคออยล์ มีส่วน
ผสมที่ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดป้องกันความชื้นจากสภาพอากาศ
และสารป้องกันเชื้อราทำลายไม้
		

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 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.
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.
Annual Report 2010
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กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
Insecticide Product Group
		 3.2 เชนไดร้ท์ 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
กับน้ำให้เป็น 100 ส่วน ใช้แช่ จุ่ม หรือฉีดพ่นไม้ป้องกัน ปลวก มอด
และแมลงทำลายไม้อื่นๆ ใช้ได้ดีทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ฉีดพ่นไม้ซุง
ในระหว่ า งการชั ก ลาก แช่ ไ ม้ เ สาหลั ก แช่ ไ ม้ พ าเลต และไม้ แ ปรรู ป
เช่น หน้าต่าง ประตู รวมถึงวงกบ หรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ทำจากไม้
5. เชนไดร้ท์ เอชดี ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ภายนอกอาคาร (CHAINDRITE
HD : Wood Preservative) เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีประสิทธิภาพสูง
เหมาะสำหรับการปกป้องรักษาไม้ภายนอกอาคารบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือ
ไม้ที่มีการสัมผัสกับความชื้นสลับแห้ง ใช้งานง่ายเพียงทาหรือพ่นบนพื้นผิว
ของไม้ เพื่อป้องกันการผุกร่อนของไม้อันเนื่องมาจากปลวก มอด แมลงอื่น ๆ
และเชื้อรา
		 กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง (Insecticide Group)
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงต่างๆ ทั้งในบ้านเรือนและในสาธารณสุขชุมชน
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆ อาคาร (Soil
Treatment Termiticide and Perimeter Treatment) ชื่อทางการค้า
เชนไดร้ท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE STEDFAST) ไบฟอร์ซ (BIFORCE)
และไซเปอร์แทค (ZYPERTAC) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันกำจัดปลวก
ใต้ดินที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่เชื่อถือกันมานาน เพื่อใช้ราดพื้นใต้บ้านหรือ
อาคารที่กำลังก่อสร้าง หรืออัดลงใต้บ้านที่สร้างเสร็จแล้ว สร้างชั้นสารเคมีที่
มีประสิทธิภาพ ป้องกันการรุกรานของปลวกใต้ดิน มีให้เลือก 3 สูตร คือ
		 1.1		 ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ำแบบเอสซี (Suspension
Concentrate) ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเม็ดดิน
ทนต่อการชะล้างของน้ำ ทนต่อความร้อนระอุของผิวดิน ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย ให้ผลป้องกันได้ยาวนานกว่า
6 ปี นอกจากนี้ยังไม่ถูกดูดซึมโดยพืชหรือต้นไม้ จึงสามารถใช้กำจัดมดและ
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		 ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงสูตรน้ำมันแบบอีซี
(Emulsifiable Concentrate) มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดแมลงได้รวดเร็ว
เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่มาก 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 กำจั ด ปลวกและแมลงสู ต รน้ ำ แบบเอ็ ม ซี
(Microemulsion) ได้แก่ ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี (ZYPERTAC 10 MC)
ไม่มีกลิ่นใช้ราดพื้นป้องกันปลวกใต้ดินระยะยาวนานกว่า 3 ปี 1 ลิตรผสมน้ำได้
40 ลิตร ราดพื้นที่ 8 ตารางเมตร ถ้าใช้สำหรับการฉีดป้องกันแมลงรอบ ๆ
บ้าน 1 ลิตรผสมน้ำ 100 ลิตร
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำจั ด ปลวกใต้ ดิ น และแมลงรอบๆ อาคาร
(Soil Treatment Termiticide and Perimeter Treatment)
สารออกฤทธิ์ชนิดใหม่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถส่งผ่านสารออกฤทธิ์จากปลวก
ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้ จึงทำให้เกิดการตายต่อเนื่องได้มีด้วยกัน 2 ชนิดคือ
		 2.1 อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี และ อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ
อิมิดาคลอพริด 5% และ 20% ตามลำดับ
		 2.2 ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี สารออกฤทธิ์ คือ ฟิโพรนิล 5%
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		 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.
5. CHAINDRITE HD Heavy Duty Wood Preservative
Ready-to-apply wood preservative, used to protect outdoor wood
from wood decaying fungi and molds and wood boring insects.
		 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%

3. ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่น ๆ
ชนิดผง เชนไดร้ท์ เพาเดอร์ (CHAINDRITE POWDER) เป็นผลิตภัณฑ์
ป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่น ๆ ชนิดผงใช้สาร
ออกฤทธิ์เพอร์เมทริน (Permethrin) ซึ่งมีความปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง
ใช้โรยบริเวณที่ไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำได้ เช่น ขอบประตูและ
หน้าต่าง รอยต่อปลั๊กไฟ เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกใต้ดิน 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
ป้องกันกำจัดปลวกใต้ดินสูตรน้ำมันกลิ่นอ่อนที่มีคุณภาพสูง ใช้สารออกฤทธิ์
ไบเฟนทริน 10%
4.2 เชนไดร้ท์ 80 เอสซี (CHAINDRITE 80SC) ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ
แบบเอสซีที่มีคุณภาพสูง ที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงบนสนามหญ้า และพุ่มไม้
ประดับรอบๆอาคาร ใช้สารออกฤทธิ์ ไบเฟนทริน 8%
4.3 ไบฟอร์ซ 80 เอสซี (BIFORCE 80SC) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน
กำจัดปลวกใต้ดิน และแมลงรอบๆอาคารสูตรน้ำแบบเอสซีที่มีคุณภาพสูง
ใช้สารออกฤทธิ์ ไบเฟนทริน 8%
5. ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเพื่อสาธารณสุขชุมชน (Public Health
Insecticide)
5.1		 เชอร์วาไซด์ - ดี (SHERWACIDE - D) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้
ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ โรงแรม โรงภาพยนต์
โรงงานผลิตอาหาร ตลอดจนบริเวณตลาดสด เป็นต้น โดยฉีดพ่นได้ทั้งแบบ
หมอกควัน (Fogging) และแบบฝอยละเอียด (ULV) มีประสิทธิภาพในการ
กำจัดยุงและแมลงบินได้ดี และมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5.2		 เอาท์ริกเกอร์ (OUTRIGGER) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัด
ยุงและกำจัดแมลงในบ้านเรือน โรงแรม ภัตตาคาร ตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์
เป็นต้น มีความเป็นพิษต่ำ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยง
สามารถใช้ได้ด้วยวิธีฉีดพ่นพื้นผิวแบบหมอกควัน (Fogging) และแบบฝอย
ละเอียด (ULV)
		 5.3		 เพอริท (PERIT RTU) มีสารออกฤทธิ์คือ Cypermethrin
ที่มีหลายรูปแบบด้วยกัน เพื่อในการฉีดพ่นแบบพื้นผิวและแบบฝอยละเอียด
(ULV) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบและมด
รอบ ๆ บ้านเรือน หรืออาคารสถานที่โล่ง
		 5.4		 วาโปน่า 50 อีซี (VAPONA 50 EC) เหมาะสำหรับเครื่อง
ฉีดพ่นแบบพื้นผิวและแบบฝอยละเอียด โดยผสมวาโปน่า 50 อีซี 1 ส่วน
ต่อน้ำ 99 ส่วน เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่
เช่น แมลงบิน ยุง และแมลงคลานทั่ว ๆ ไป ซึ่งสารชนิดนี้สามารถสลาย
ตัวได้อย่างรวดเร็วและไม่ตกค้าง
5.5		 วาโปน่า ฟ้อกกิ้ง บี (VAPONA Fogging B) ใช้กับเครื่องพ่น
หมอกให้เกิดละอองหมอกหนาเสริมประสิทธิภาพกำจัดยุงและแมลงบินอื่น ๆ
ที่ซ่อนเร้นตามบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ได้ดี สลายตัวได้เร็วและไม่ตกค้าง
5.6		 สคูลเนอร์ (SCHOONER) ใช้ในการป้องกันและกำจัดยุงและ
แมลงบินในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการฉีดพ่น
แบบหมอกควัน (Fogging) หรือแบบฝอยละเอียด (ULV)
5.7		 เดร็กเจอร์ 10 เอสซี (DREDGER 10 SC) เป็นผลิตภัณฑ์
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรือบริเวณอาคารสถานที่ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ และมด เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้สำหรับชุบมุ้ง เพื่อป้องกันและกำจัดยุงได้อีกด้วย
6 ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน (Household
Insecticide Aerosol)
		 6.1 เชนไดร้ท์ 1 สเปรย์ (CHAINDRITE 1 Crack and Crevice
Aerosol) พิชิตปลวก พิฆาตมด และแมลงสาบ ประจำบ้านเรือนใช้ป้องกัน
และกำจัดแมลงเฉพาะจุดอย่างง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง โดยเฉพาะจุดที่มี
ปัญหาเรื่องปลวก หรือบริเวณที่ต้องการป้องกัน ปลวก มอด มด และแมลงสาบ
โดยตัวยาไม่ฟุ้งกระจาย เพราะมีหลอดฉีดพ่นนิรภัยขนาดเล็กและยาวเป็นพิเศษ
ซอกซอนเข้าฉีดตามรอยแตกรอยต่อ ซอกมุม หลืบ ผนังฝา 2 ชั้น ฝ้าเพดาน
ประตู และวงกบประตูหน้าต่าง รวมทั้งทางเดินของมดแมลงสาบ และแมลงต่างๆ
ออกฤทธิ์กำจัดเห็นผลทันที เพราะมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ อัลฟ่าไซเปอร์
เมทริ น และไบเฟนทริ น ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง แต่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการกำจั ด แมลง

คลานได้ดี โดยจะออกฤทธิ์ทันทีที่แมลงสัมผัสหรือเดินผ่านบริเวณที่ฉีดเชนไดร้ท์
1 สเปรย์ไว้ คงฤทธิ์การกำจัดแมลงคลานได้นาน 4-6 สัปดาห์
		 6.2		 เหลืองเชนไดร้ท์ (CHAINDRITE Mosquito Killer Aerosol)
สเปรย์กำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย กลิ่นบางเบา
ไม่รบกวน ใช้ฝาฉีดชนิด Spray Through Cap ป้องกันสารเคมีเลอะเปื้อน
มือขณะฉีด กำจัดยุงภายในและรอบๆ บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
เรื่องความปลอดภัย เพราะเหลืองเชนไดร้ท์สเปรย์กำจัดยุงผสม เอสไบโออัลลิทริน
(เอสไบโออัลลิทริน = Esbioallethrin) ในสูตร PBD สูตรประสิทธิภาพ
ออกฤทธิ์น็อคและฆ่ายุงทุกชนิดได้รวดเร็ว
		 6.3		 เชนไดร้ท์อะควา (CHAINDRITE AQUA Mosquito Killer
Aerosol) เป็นสเปรย์สูตรน้ำประสิทธิภาพสูงสำหรับกำจัดยุง แมลงบิน และ
แมลงคลานในบ้านด้วยการเขย่ากระป๋องก่อนฉีดเพียงครั้งเดียวก็ฉีดได้ทั่ว
บริเวณ มีคุณภาพและความปลอดภัยเช่นเดียวกับเหลืองเชนไดร้ท์กำจัดยุง
ไม่มีกลิ่นรบกวนขณะฉีด
		 6.4		 เชนไดร้ท์ 2 (CHAINDRITE 2 All Insects killer Aerosol)
สเปรย์ใช้กำจัดยุงและแมลงในบ้านเรือน 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-D,
OUTRIGGER, PERIT RTU, VAPONA 50 EC, VAPONA FOGGING
B, 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-throughcap 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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กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
Cleaning Product Group
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและทำความสะอาด (Cleansers Group)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ล้าง
จานชาม เจลล้างมือแบบไม่ต้องใช้น้ำผลิตภัณฑ์ไล่แมลงป้องกันแมลงกัด
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของสุนัข เช่น แชมพู แป้ง สบู่ และสเปรย์
สูตรน้ำฉีดพ่นกรงสุนัข
1. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (LIQUID CLEANSING AGENTS)
		 1.1		 ทีโพล์เพียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ (TEEPOL
PURE : Multipurpose Cleansing Liquid) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทำความสะอาดชนิดเข้มข้นสูตรถนอมมือผู้ใช้เป็นพิเศษ ปราศจากสารเติมแต่ง
จึงไม่มีสารตกค้าง สามารถใช้ชำระล้างขจัดคราบสกปรกคราบไขมันต่างๆ
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 ยน้ ำ บริ สุ ท ธิ์ ที่ ผ่ า นระบบกรอง
รีเวิร์สออสโมซีส (อาร์โอ) กรองเกลือแร่ในน้ำออกจนหมดก่อนนำไปผลิต
		 1.2		 ทีโพล์ดิช ซุปเปอร์ 2 (TEEPOL Dish Super 2 : Dish
Washing Liquid) ผลิตภัณฑ์สำหรับงานล้างจานชาม และเครื่องใช้ใน
ครัวสูตรใหม่ ขจัดคราบไขมันหนาจะได้ดีเป็นพิเศษ มีกลิ่นส้มที่ให้ความ
สดชื่น และส่วนผสมของ Tea Tree Oil ที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เพิ่มพลังประสิทธิภาพขจัดคราบมันและกลิ่นคาวที่ติดจานชาม เครื่องแก้ว
ภาชนะเครื่องครัวต่างๆ กลิ่นไม่ติดจานชาม เพื่อภาชนะสะอาด ถูกอนามัย
		 1.3		 ทีโพล์เบบี้ (TEEPOL Baby) ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างขวดนม
จุกนม และเครื่องใช้สำหรับเด็ก 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) เอธานอลเจลสำหรับทำความสะอาด
มือโดยไม่ต้องใช้น้ำ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ สะดวกในการใช้และไม่เป็น
อันตรายเมื่อใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก
3. แชมพูสำหรับสุนัข และสินค้าเพื่อสุขอนามัยของสุนัข (Dog Shampoo
and Pet Care Products)
		 3.1 เชนการ์ด1 (CHAINGARD 1) ฉลากสีส้ม แชมพูป้องกันและ
ขจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัขตัวใหญ่ ผสมสารเพอร์เมทริน ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม
ไพรีทรอยด์ให้ความปลอดภัยและไม่ระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้และสุนัข
		 3.2		 แชมพูสุนัขเล็ก (CHAINGARD SMALL DOG) ฉลากสีฟ้า
สูตรอ่อนโยน ผสมสารเพอร์เมทริน ป้องกันและขจัดเห็บหมัด สำหรับ
สุนัขตัวเล็ก
		 3.3		 เชนการ์ด เฟรช แอนด์ คลีน (CHANGARD FRESH & CLEAN)
ฉลากสีน้ำตาล ผสมเออร์การซาน ดีพี 300 สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถอาบได้บ่อย
ตามต้องการ
		 3.4		 เชนการ์ด พัพปี้ แชมพู (CHAINGARD PUPPY SHAMPOO)
ฉลากสีชมพู แชมพูเหลวใช้อาบน้ำลูกสุนัข กลิ่นหอมสดชื่น เพื่อลูกสุนัข
โดยเฉพาะ ผสมคอนดิชั่นเนอร์ สารสกัดธรรมชาติจากดอกคาโมมายด์
(Carmomile Extract) และวิตามินคอมเพล็กซ์ (Vitamin Complex)
ช่วยบำรุงผิวและขน ทำให้ขนฟู นุ่ม เป็นเงางาม
		 3.5		 เชนการ์ด เม็ดดิเคทเต็ด (CHAINGARD MEDICATED)
ฉลากสีเขียว ผสม TEA TREE OIL ช่วยปรับสภาพผิว ลดอาการคัน
และอักเสบ อันเนื่องมาจากอาการแพ้การกัดของเห็บ หมัด หรือแผลจากการ
ข่วนเกา ทั้งยังป้องกันและขจัดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น
		

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. 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.

กลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูสุนัข
Dog Shampoo Product Group

8

รายงานประจำปี 2553

		 3.6		 เชนการ์ด คอนดิชันเนอร์ (CHAINGARD CONDITIONER)
ฉลากสีม่วง มีส่วนผสมของ conditioner ช่วยปรับสภาพขนของสุนัขให้มี
สุขภาพแข็งแรง ขนนุ่มลื่น และมีส่วนผสมของ Silicone ช่วยลดการพันกัน
ของขนสุนัข ทำให้ขนเงางาม หวีง่าย พร้อมส่วนผสมของเออร์กาซาน ดีพี300
ช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 3.7		 เชนการ์ด สเปรย์สูตรน้ำ (CHAINGARD PET BEDDING
Water Based Anti Tick and Flea Spray) สเปรย์สูตรน้ำประสิทธิภาพสูง
สำหรับฉีดบริเวณที่นอนสุนัข หรือภายในกรง ช่วยกำจัดเห็บ และไม่ให้ไข่เห็บ
หมัดฟักเป็นตัว เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสุนัขและเจ้าของ
		 3.8		 แป้งเชนการ์ด (CHAINGARD POWDER Anti Tick and
Flea) โรยตัวสุนัขเพื่อขจัดเห็บหมัด และป้องกันเห็บหมัดกลับเข้าใหม่นาน
หลายวัน มีกลิ่นหอมของดอกไม้ธรรมชาติ
		 3.9		 เชนการ์ด ดราย แชมพู (CHAINGARD DRY SHAMPOO)
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนัง 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
หอมคงทนที่ทำให้ขนสุนัขฟูนุ่มเป็นเงางาม
		 3.12 การ์เดอร์ เนเจอเร็ล เทียเล็ส (GARDER NATURAL Tearless)
พัฒนาขึ้นมาเพื่อลูกสุนัขโดยเฉพาะ พร้อมส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ
ไม่มีอาการระคายเคืองต่อตาขณะอาบน้ำ จึงปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิว
เป็นพิเศษ สามารถอาบได้บ่อยตามต้องการ
3.13 การ์เดี้ยน ซอฟเซนส์ (GARDIAN SOFSENSE) แชมพูทำความ
สะอาดขนสุนัข มีส่วนผสมของเออร์กาซาน ดีพี30 สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัวสุนัข อ่อนโยนต่อผิวเป็นพิเศษ เหมาะ
อย่างยิ่งสำหรับสุนัขขนยาวมีส่วนผสมของ conditioner ทำให้ขนสุนัข
ฟูนุ่มสวยเป็นเงางาม
4. แชมพูขจัดเหาและไข่เหาสคัลลี่ (SCULLY : Anti Lice Shampoo)
เพียงสระผมครั้งเดี ยวสามารถขจั ดเหาและไข่ เ หาได้ หมดสิ้ น ใช้ส ะดวก
มีกลิ่นหอม ผสมสารเพอร์เมทรินในกลุ่มไพรีทรอยด์ ที่มีประสิทธิภาพในการ
กำจัดเหา และให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Other Products Group
กลุม่ ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ-เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภททีบ่ ริษทั ได้พฒ
ั นา
ขึ้นหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการในตลาด ได้แก่
1. สะตัน เหยื่อกำจัดหนูแบบเม็ด : STUN Block Bait Rodenticide
เหยื่อกำจัดหนูสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศอังกฤษ เป็นเม็ดแข็งรูปไข่ ใช้
สะดวกมีส่วนผสมของอาหารที่หนูชอบ แต่งด้วยรสขมเพราะหนูไม่สามารถ
รับรู้รสขม แต่สัตว์อื่นไม่ชอบ จึงมีความปลอดภัยสูง ไม่ทำให้หนูดื้อต่อยา
การออกฤทธิ์เป็นไปอย่างช้าๆ หนูจะตายภายใน 3-5 วัน โดยที่หนูไม่ทราบ
ว่าสะตันเป็นเหยื่อพิษ จึงไม่ขยาดเช่นเหยื่อพิษอื่นๆ
2. ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (Agrochemical Insecticide) ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกำจัดแมลง : Insecticide Product
		 2.1		 มาริอัส (MARIUS) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลง
ศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกินใบ หนอนเจาะฝักถั่ว เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
หนอนกระทู้ผัก ในสวนผลไม้ ส้ม มะม่วง ทุเรียน พืชผัก คะน้า ถั่ว พริก
พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส กำจัดแมลงได้ รวดเร็ว
ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
		 2.2		 มาริอัส 10 (MARIUS 10) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัด
หนอนเจาะฝักถั่ว หนอนกินใบผัก เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนกระทู้ผัก ในไม้ผล
ต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
		 2.3		 โมโรแซน (MOROSAN) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัด
แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนชอนใบส้ม และ ไร เพลี้ยไฟ ในไม้ผล
ต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ อัตราใช้น้อย ป้องกันและ
กำจัดแมลงได้ดี
		 2.4		 โบวี่ (BOWIE) เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟกล้วยไม้ พริก มะเขือ แตงโม หนอนม้วนใบถั่ว
ในไม้ผลต่างๆ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส
และดูดซึมได้รวดเร็ว ปลอดภัย ฤทธิ์ตกค้างน้อย
		 2.5		 ไวต์ออยล์ (VITE OIL) ประกอบด้วยน้ำมันปิโตรเลียม 80 %
โดยน้ำหนัก เป็นสารป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอยต่างๆ เช่น ใช้แช่เหง้าขมิ้น
เพลี้ยไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลี้ยแป้งใบ ในน้อยหน่า ผสมกับสารเคมี
ช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนาน ปลอดภัย
2.6		 เชอร์ออยล์ (SHER OIL) ประกอบด้วยน้ำมันปิโตรเลียม 80 %
โดยน้ำหนัก เป็นสารป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอยต่างๆ เช่น ใช้แช่เหง้าขมิ้น
เพลี้ยไฟในใบโหระพา กระเพรา เพลี้ยแป้งใบ ในน้อยหน่า ผสมกับสารเคมี
ช่วยเสริมฤทธิ์ยา เพื่อประสิทธิ์ออกฤทธิ์ป้องกันได้ดีขึ้นและนาน ปลอดภัย
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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, SHER OIL. Fungicide Product as CIRRO. Wetting Agent
for Insecticide Product as SHERESTOL, FLORALIS, NEUGARD
and SIR. Fertilizer and Nutrition Product as Miller Nutri-Leaf
30-10-10, Nutri-Leaf 20-20-20 , 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.

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคพืช : Fungicide Product
2.7		 เซอโรส (CIRRO) ป้องกันและกำจัดโรคพืช ชนิดดูดซึม เช่น
โรคราแป้งในมะม่วง แอนแทรคโนส ในพืชตระกูลถั่ว นิยมใช้ในไม้ผล พืชผัก
พืชไร่ นาข้าว และไม้ดอกไม้ประดับ
ผลิตภัณฑ์สารจับเปียกใบ : Wetting Agent for Insecticide Product
2.8		 เชอเรสตอล (SHERESTOL) คุณสมบัติดี เป็นสารลดแรงตึงผิว
และจับเปียกใบ ช่วยเสริมฤทธิ์ของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำได้ดี สภาพเป็นกลาง
ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดนวลผัก
2.9		 ฟลอราลิส (FLORALIS) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ
ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำได้ดี สภาพเป็นกลาง
ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
		 2.10 นิวการ์ด (NEUGARD) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ
ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำได้ดี สภาพเป็นกลาง
ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
		 2.11 เซอร์ (SIR) เป็นสารลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำได้ดี สภาพเป็นกลาง ไม่มีสาร
แต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกล็ดและอาหารเสริม : Fertilizer and Nutrition Products
		 2.12 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 30-10-10 เป็นปุ๋ยเกล็ด
ละลายน้ำและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุอาหาร
เสริมครบ จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำต้นและใบ เหมาะ
สำหรับพืชที่เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้าสำเร็จรูป
นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
		 2.13 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูทริ ลีฟ สูตร 20-20-20 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ
และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุอาหารเสริมครบ
จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำต้นและใบ เหมาะสำหรับพืชที่
เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้าสำเร็จรูปนำเข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2.14 ปุ๋ยเกล็ด Miller โซล ยู โกร สูตร 12-48-8 เป็นปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ
และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ มีธาตุอาหารเสริมครบ
จะช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโต ทางลำต้นและใบ เหมาะสำหรับพืชที่
เริ่มเจริญเติบโต ต้นอ่อนพืช หรือฟื้นต้นใหม่ (สินค้าสำเร็จรูปนำเข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
		 2.15 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส์ เอ็กเพรส สูตร 18-18-18 เป็นปุ๋ย
เกล็ดละลายน้ำและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยสร้าง
เสริมความเจริญเติบโต ทางลำต้น ใบ ราก เหมาะสำหรับฟื้นต้นโทรม บำรุง
ต้น ใบ และพืชที่มีผลอ่อนติดอยู่มาก ป้องกันการร่วงของผลอ่อนที่กำลัง
เจริญเติบโต (สินค้าสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
		 2.16 ปุ๋ยเกล็ด Miller ชูการ์ เอ็กเพรส สูตร 4-10-40 เป็นปุ๋ยเกล็ด
ละลายน้ำและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยสร้าง
เสริมความเจริญเติบโต กับพืชที่มีผลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เร่งความหวาน
หรือ เร่งสะสมแป้งกับผล มีธาตุอาหารเสริมครบ โดยเฉพาะมีธาตุอาหารรอง
ซัลเฟอร์ (S) สูง 7.4% ทำให้เร่งสี มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น (สินค้าสำเร็จรูปนำ
เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
		 2.17 ปุ๋ยเกล็ด Miller นูเทรี้ยนส์ เอ็กเพรส สูตร 4-41-27 เป็นปุ๋ย
เกล็ดละลายน้ำและพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ
ช่วยสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางการเตรียมพร้อมก่อนออกดอก บำรุงตา
ดอก ดอกติดดก ผสมเกสรติดง่าย (สินค้าสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศสหรัฐ
อเมริกา)
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สัดส่วนโครงสร้างรายได้

The Revenue Structure

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายของบริษทั แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์รกั ษาเนือ้ ไม้
ผลิตภัณฑ์ปอ้ งกันและกำจัดแมลง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อน่ื
รวม

2551
2552
2553
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
159.14 21.23 171.30 21.89 161.10 19.34
454.22 60.61 464.03 59.29 513.14 61.59
109.85 14.66 126.68 16.19 134.14 16.10
24.09
3.21
17.40
2.22
21.04
2.53
747.29 99.71 779.40 99.59 829.42 99.56
2.14
0.29
3.20
0.41
3.69
0.44
749.43 100.00 782.60 100.00 833.11 100.00

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
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2008
2009
2010
ml. Bht.
%
ml. Bht.
%
ml. Bht.
%
159.14 21.23 171.30 21.89 161.10 19.34
454.22 60.61 464.03 59.29 513.14 61.59
109.85 14.66 126.68 16.19 134.14 16.10
24.09
3.21
17.40
2.22
21.04
2.53
747.29 99.71 779.40 99.59 829.42 99.56
2.14
0.29
3.20
0.41
3.69
0.44
749.43 100.00 782.60 100.00 833.11 100.00

ตลาดต่างประเทศและการลงทุนในปี 2553

Foreign Trade Markets and Investments 2010

ยอดขายส่งออกในปี 2553 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด
จากปีก่อน เพิ่มสูงขึ้นถึง 3 เท่าตัว ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการวางแผน
และการตัง้ เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในประเทศออสเตรเลีย
อย่างละเอียดรอบคอบและต่อเนื่อง จึงทำให้ยอดขายในประเทศออสเตรเลีย
มีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นสูงมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีการโปรโมทภาพพจน์เพื่อ
ยกระดับชื่อเสียงและภาพรวมของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ประเทศไทย
ในการเป็นผู้ผลิตเคมีเคหะภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล รวมทั้งการ
สนับสนุนในหลายหลายด้านอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าและผู้แทนจำหน่าย
อีกด้วย
การขึน้ ทะเบียนสินค้าในประเทศออสเตรเลียถือเป็นกลยุทธ์หลักและกุญแจ
สำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นความสำเร็จและความเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต อีกทัง้
ยังเป็นส่วนสำคัญในการปูทางไปสู่ตลาดในแถบเอเชียอีกด้วย และเป็นอีก
ปีหนึ่งที่ทางบริษัทได้ประสบผลสำเร็จในการลงทะเบียนสินค้าในประเทศ
ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ทำให้ปัจจุบันมีสินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไปแล้วทั้งสิ้น17 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน นอกจากนั้นทางบริษัทได้มีการริเริ่มขึ้น
ทะเบียนในประเทศมาเลเซียผ่านทางบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล มาเลเซีย
ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมา และทางเราได้คาดหวังว่าในปี 2554 จะมีโอกาสได้เตรียม
ความพร้อมให้บริษัทฯ มีการวางแผนงานและการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นใน
ตลาดเหล่านี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้
ในปี 2554 บริษัทฯ จะดำเนินการสนับสนุนการขายสินค้าทีเ่ พิง่ ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนใหม่ในตลาดประเทศออสเตรเลียเพือ่ เป็นการแนะนำสินค้าใหม่
ส่วนในด้านของการลงทุนเกี่ยวกับการจดทะเบียนสินค้าประเภทสารป้องกัน
และกำจัดแมลงในตลาดต่างประเทศจะยังคงดำเนินการต่อไปในตลาดของ
ประเทศออสเตรเลียและมาเลเซียและทางบริษัทฯ ได้มีการเริ่มดำเนินการ
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในตลาดของประเทศเวียดนามและศรีลังกา
ร่วมกับบริษัทท้องถิ่นในต่างประเทศที่สนใจและให้ความร่วมมือกับเรา ยิ่งไป
กว่านัน้ ทางบริษทั ฯ ยังได้รว่ มมือกับสถาบันองค์กรเอกชนของออสเตรเลียเพือ่
เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อที่จะเปิดโอกาสทางการค้า
ในตลาดต่างประเทศให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

Export sales in 2010 continued its growth recording a
year on year sales increase over 200% The Australian business
has continued to expand through carefully targeted marketing
and promotional campaigns that have been designed to
enhance the profile and reputation of Sherwood Chemicals
manufacturing capabilities in Thailand in combination with
continued high levels of support for our distributor and end
users.
Product registrations in Australia, which is the key driver
of future growth and a core strategy to the success of
Sherwood’s expansion into Asian markets, were once again
successful in the achievement of 3 registered products making
a total of 17 approved products in the Australian market.
Registrations also commenced in Malaysia through the
establishment of Sherwood Chemicals Malaysia and we expect
2011 will prepare the company for increased activity in these
markets in the near future.
In 2011, we will continue to work on growing the
existing sales in the introduction of several newly registered
products in the Australian market. Investments in the
registration of insecticide products will continue in Australia
and Malaysia and several other countries including Vietnam
and Sri-Lanka are undergoing further feasibility studies with
local interested partners. In addition to this we will continue
to work with Australian partners on the development
of specialty formulations in order to take advantage of
opportunistic sales when they become available.
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

Industry Overview and Competition

ในปี 2553 การแข่งขันในตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภคยังคงรุนแรง
ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการแข่งขันในห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์
มาร์เก็ต เช่น แมคโคร โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น ที่จัดรายการลดราคาสินค้า
ตลอดทั้งปี โดยจะมีแผ่นพับบอกรายการสินค้าที่ลดราคา และมีรายการ
พิเศษบอกกับผู้บริโภคทุกเดือน จึงทำให้มีผู้นิยมซื้อสินค้าจากห้างฯ เหล่านี้
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ในปี 2553 ตลาดสินค้าอุปโภคยังมีภาวะการบริหาร
งานที่ยากลำบากเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่คงตัวอยู่ในระดับสูงมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายค่าพลังงานสูงขึ้น มี
ส่วนเหลือเพื่อจับจ่ายสินค้าอุปโภคน้อยลง ส่งผลให้มูลค่าตลาดสินค้าประเภท
เคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือนไม่มีการขยายตัวหรือหดตัวลดลงเล็กน้อย คาดว่า
ในปี 2554 ภาวะการแข่งขันในตลาดสินค้าอุปโภคจะทวีความรุนแรงขึ้น
อีกโดยเฉพาะการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ สังเกตได้จากสินค้าอุปโภค
ที่ขายตามห้างสรรพสินค้าที่ไม่มีผู้ผลิตรายใดกล้าขึ้นราคาถึงแม้ต้นทุนการ
ผลิตจะขยับตัวขึ้นตามภาวะราคาน้ำมัน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการขายลด
แลกแจกแถมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละตราสินค้า ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ
ยังต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของวัตถุดิบหลาย
ตัว อาทิเช่น โซลเวนท์ และบรรจุภัณฑ์ ที่มีราคาสูงขึ้นตามภาวะการเพิ่ม
ขึ้นของราคาน้ำมัน ในขณะที่ภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถ
ปรับราคาได้มากนัก ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น
ได้น้อยลง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ คาดหวังการขยายตัวของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดสินค้าอุปโภคร้อยละ 5 เนื่องจากการพัฒนาการ
กระจายสินค้าในภูมิภาคยังมีช่องว่างที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้การ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดใหม่ เช่น ตลาดส่งออกจะมีส่วนช่วยเพิ่มยอด
ขายได้อีก สำหรับตลาดบ้านที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างทั่วไปในปี 2553
มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มระดับการขายผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ปลวกและแมลงใต้ดินโดยรวม สำหรับปี 2554 นี้ ตลาดบ้านที่อยู่อาศัยอาจ
ชะลอตัวลง และการก่อสร้างทั่วไปอาจไม่ดีเท่ากับปีก่อน คงมีแต่โครงการก่อ
สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ๆ เท่านั้น ทางบริษัทฯ จึงต้องพยายาม
รักษายอดขายและเน้นขยายตลาดพร้อมทั้งเพิ่มสินค้าใหม่ในตลาดส่งออกให้
มากขึ้น
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In 2010, the competition in consumer market was
still fierce as usual, particularly, the competition between
department stores and hypermarket such as Makro, Lotus,
Big C etc. They launched sales campaigns throughout the
year by disseminating pamphlets containing discounted
items and special promotions for consumers every month.
Consequently, the number of customers who preferred
to buy goods from these stores increased. Furthermore,
this year would be another year of difficulty in managing
market for consumer product since the consistent change
in energy’s prices. The consumers also have less disposable
income to pay for their consumption of consumer’s goods.
This leaded to no expansion or little contraction of market
value for household chemical products. It is expected that
the competition of consumer product market in 2011 will
become increasingly intensified. Especially, the various
competitive sales promotions are likely to be expected.
Noticeably, no manufacturer dares to increase their
product’s prices even the cost of production has been
soared according to the oil’s prices. There is also price
discount or added premium in their products. In addition,
the Company also faced with the dramatic increase in the
cost of production due to the effect of continuous raw
material price raising from the beginning of 2010 such
as solvent, technical materials, packaging and so on as a
result of change in oil’s prices. Meanwhile, the Company
could not change prices to absorb the cost fluctuation
immediately; this leaded to lower the company’s profitability
to earn gross margin. However, the Company optimistically
expects the expansion of the existing product sales in the
consumer market product about 5 percent, because the
development of the regional product distribution still has
more rooms to gain the shares. Moreover, the launch of
new products in the new markets such as export market
will help increase the sales revenue as well. The housing
and real estate market in 2010 had a satisfactory rate of
growth, which helped gaining the sales of pre-construction
insecticides as a whole. Unfortunately, the growth of
housing and real estate market is expected to slow down
in 2011. There will only be the construction of Mega-Project
infrastructure. Thus, the expansion into international market
and launching of new products in export market is another
effort by the management to pull up the total sales revenue.

ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการพึง่ พาผูแ้ ทนจำหน่ายรายใหญ่ ผูแ้ ทนจำหน่าย
หลักแต่เดิมทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต่างยังคงทำหน้าที่กระจายสินค้าอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ก่อนที่บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล
จะรับมอบธุรกิจมาดำเนินการต่อจาก บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย ทั้ง 2
บริษัทในปี 2553 มียอดสั่งซื้อรวมกันเท่ากับร้อยละ 65.62 ของยอดขาย
ทั้งหมด ในขณะที่ผู้แทนจำหน่ายเขตในแต่ละภาคอีก 5 บริษัท มียอดซื้อรวมกัน
เท่ากับร้อยละ 23.20 ของยอดขายทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการพึ่งพาผู้แทน
จำหน่ายรายใหญ่ได้กระจายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7 บริษัท ที่สร้างยอดขายรวมกัน
ถึงร้อยละ 88 ของยอดขายของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ทั้งหมด ที่เหลือเป็น
การขายตรงถึงผู้ใช้อุตสาหกรรม บริษัทรับจ้างทำความสะอาด และบริษัทผู้
ขายงานบริการรับจ้างกำจัดแมลง ตลาดเคมีเกษตร ตลาดสาธารณสุขชุมชน
และตลาดส่งออก คาดว่าในส่วนขายตรงนี้จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในยอด
ขายของบริษัทได้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป เมื่อตลาดในส่วนเคมีเกษตร ตลาดการ
ประมูลผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณสุขชุมชน และตลาดส่งออกสามารถสร้างยอด
ขายได้ตรงตามเป้าหมาย
2. ความเสีย่ งจากการเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ และการแข่งขัน
ที่เพิ่มขึ้นธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลายกลุ่มในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยมีผู้
ประกอบการจำนวนมากรายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งจากบริษัทข้ามชาติและ
บริษัทภายในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดจัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีคู่
แข่งกว่า 10 เครื่องหมายการค้า หากการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบด้านราคาทำให้บริษัทมีรายได้หรือกำไรลดลง อย่างไรก็ตาม
มีผู้ประกอบการรายใหญ่มีอยู่จำนวนน้อยรายที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาด
ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะความสำเร็จของเครื่องหมายการค้าของ
แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดทีถ่ กู ต้อง คือมีระดับราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสือ่ โฆษณาและส่งเสริมการขายหลากหลาย
รูปแบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดความ
เคยชินในการใช้สินค้า และความสามารถในการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้นโอกาสที่จะมีเครื่องหมายการค้าใหม่ประสบความสำเร็จในการครอบ
ครองส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ ขึน้ มาอีกนัน้ ต้องอาศัยเวลาพอสมควร โดยเฉพาะ
การผลิตสินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง จะต้องใช้เทคนิค ความรู้ และความ
ชำนาญเป็นพิเศษในกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบ การค้นคว้าวิจัย การทดลอง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้นนำออกจำหน่ายได้นั้น
จะต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ นำผลที่ ไ ด้ ไ ปขึ้ น ทะเบี ย น
ผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข และหรือส่วนราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ตามคุณสมบัติที่ระบุ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้ใช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามข้อแนะนำบนฉลาก

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 2010, sales revenues from these 2 major
distributors account for 65.62 percent of total sales.
Meanwhile, sales revenues from the 5 upcountry distributors
in 5 different regions account for 23.20 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, 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.
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ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

3. ความเสีย่ งด้านความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ต้นทุนวัตถุดบิ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 88 ของต้นทุนขาย และความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้
สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนได้ทันทีทันใด ดังนั้นสำหรับวัตถุดิบหลัก
ประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนำเข้า
จากต่างประเทศนั้น บริษัทฯ จึงสั่งซื้อจากแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ที่สำคัญ
หลายแหล่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญีป่ นุ่ อินเดีย และจีน โดยมีนโยบาย
ที่จะกระจายการซื้อวัตถุดิบไว้กับผู้ผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ขาดแคลนวัตถุดบิ รวมทัง้ การเพิม่ อำนาจการต่อรองทัง้ ด้านราคาและคุณภาพ
ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อาทิเช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) และตัวทำละลาย
(Solvent) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานทั้งในภูมิภาค
และตลาดโลกนั้นอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังได้
ใช้กลยุทธ์การออกสินค้า ที่หลากหลายออกขาย ทำให้ต้น ทุน สิ น ค้า มี การ
กระจายตัว รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้างราคาสินค้าให้มี
ความสัมพันธ์ในเชิงกำไร
วัตถุดิบขึ้นราคายังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบไม่มากเท่าปัญหาวัตถุดิบขาด
สต็อก เพื่อที่จะป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่วัตถุดิบกำลัง
จะขึน้ ราคา ฝ่ายจัดซือ้ จะต้องรับรูร้ บั ทราบความเปลีย่ นแปลงให้ทนั กับเหตุการณ์
และปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังมากขึ้นในรายการ
วัตถุดิบที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลน
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุดิบส่วนใหญ่
ที่เป็นประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้นของบริษัทต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดย
มีการกำหนดราคาเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ในบางกรณี บริษัทจะทำสัญญาซือ้
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน โดย
เฉพาะในกรณีที่บริษัทคาดว่าจะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
หากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลต่อราคาวัตถุดบิ ก็จะไม่มกี ระทบ
ต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก
5. ความเสี่ยงจากการออกสินค้าใหม่ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะออก
สินค้าใหม่ปีละอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจมาจาก
ความล้มเหลวในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สูญเสียทรัพยากรใน
ขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูญเสียงบประมาณทางการตลาด และอาจมี
ปัญหากับสต็อกสินค้าตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่คงค้างและระบาย
ออกไปไม่ได้
ทางบริษัทฯ จึงพยายามลดความเสี่ยง ด้วยการผสมผสานการนำผลิต
ภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้ข้อได้เปรียบของตราสินค้าที่เป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ได้
ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด
ผู้แทนจำหน่ายเขตในแต่ละภาคทั้ง 6 บริษัท จะมีบทบาทสำคัญในการ
ลดความเสี่ยงของการออกสินค้าใหม่ และทำให้สินค้าใหม่แจ้งเกิดในตลาดได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พยายามพัฒนาสินค้าใหม่โดยการใช้ประโยชน์
จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหวช้า หรือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใหม่
ไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง
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3. Risk from fluctuation in raw material cost The cost of
raw material is considered the main cost of production, which
accounted for 88% 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 in exclusively, in order to minimize
the risk of scarcity of raw material, as well as to maintain
its negotiating power over price and quality. For other raw
materials, such as Liquid Petroleum Gas (LPG) and solvent, the
price fluctuation is out of the Company’s
control since
they depend on the world’s demand and supply. In addition,
the Company has the policy to promote product variety to offer
different choices for customers and to spread raw material
costs for the benefit of cost and price management.
The problem of raw material price rising would not be
serious as the possible danger of inadequate stock of raw
materials. In order to avoid this risk, which always incurred
at a time of raw materials’ price rising, the purchasing
department has to cope with the situational changes
in the world’s demand and supply, and be able to adjust
their inventory stocks, which are expected to scarce.
4. Risk from fluctuation in the exchange rate Major part of
raw material is Active Technical Material which must be
imported, and the price is being set in US currency. In some
cases, the Company would arrange for short-term currency
forward contract prior to the payment date, especially when the
exchange rate fluctuation is expected. Even though variation
in the exchange rate may directly affect the price of raw
material, it will not significantly affect the gross margin of
the Company.
5. Risk from the launch of new product Sherwood Chemicals
has a policy to launch 2 new products annually. This policy
could incur a risk from the failure in the market penetration of
new product, which could incur a lost in product development
resource and lost in marketing expenses. Additionally, this could
lead to the problem of inventory stock stagnant.
However, the Company has strategy to minimize this risk by
the combination launch of new products into sizable market or
tiny market occasionally. This strategy employs the advantage of
brands’ loyalty, which is well accepted by the consumer and network
distribution widespread over the shortest time period.
The 6 upcountry distributors would have played a significant
role in minimizing the risk from the launch of new product and
enable the new product to be widely accepted. Moreover, the
Company also has a strategy to develop the new product by
utilization of the existing raw materials and packaging as much
as possible to reduce the lost from the slow move of inventory
stock if the new product would not be successful as expected.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

Rules for Proper Use of Inside Information

บริษัทมีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ อ การเคลื่ อ นไหวของราคาซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายกำกับดูแล
ไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท นำข้ 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
สำคัญจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

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.
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

Shareholders

ตารางแสดงรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก ของบริษทั ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553 โดยนับรวมการถือหุน้ โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535			
รายชือ่
1

จำนวนหุน้

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. นายขจร ตรีสโุ กศล

7,465,000

4.98%

6. นายไพศาล พิสทุ ธิว์ ชั ระกุล

7,000,000

4.67%

7. นายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ

6,000,000

4.00%

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%

135,675,600

90.46%

1. กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์

รวม
1

กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ ประกอบด้วย บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ นางละออ ตัง้ คารวคุณ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ
นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ นายณัฏฐวุฒิ ตัง้ คารวคุณ และนางสาวบุศทรี ตัง้ คารวคุณ

List of the Company’s top ten shareholders per registration book as of August 23, 2010 which include related persons according
to Section 258 of the Securities Act B.E.2535 are as follows		
Name
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. Kajohn Trisukosol

7,465,000

4.98%

6. Mr. Phaisan Pisutwatcharakul

7,000,000

4.67%

7. Mr. Sukun Tanticharoenkiat

6,000,000

4.00%

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%

135,675,600

90.46%

1. TOA Paint Group

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 Tangkaravakoon.
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โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทและ
เลขานุการคณะกรรมการ
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบสอบ

กรรมการผู้จัดการ
นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
นายวีระ ชินกนกรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
และการคลัง
นางสาววรรณี จิราธวัชชัย

ผูอ้ ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และขายอุตสาหกรรม
นายสุคณ
ุ ตันติเจริญเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงงาน
นายวีระ ชินกนกรัตน์
(รักษาการ)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสะอาด สืบสมาน

ผูอ้ ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
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 Office

Deputy Managing Director
Mr. Veera Chinkanokrat

Administration and
Treasury Director
Ms. Vannee Chirathawatchai

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
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โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชือ่ และขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั นี้
1. คณะกรรมการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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
นางสาวบุศทรี ตัง้ คารวคุณ
นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ
นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
นายวีระ ชินกนกรัตน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ คือ นายเถกิงพล เหล่าพิสทุ ธิ์
กรรมการผูม้ อี ำนาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการผูม้ อี ำนาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั ประกอบด้วย
1. นายประจักษ์ ตัง้ คารวคุณ หรือนายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ หรือนางสาวบุศทรี ตัง้ คารวคุณ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ
2. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ หรือนายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร หรือนายวีระ ชินกนกรัตน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษทั

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, 2010
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mr. Manu Leopairote
Mr. Thongchai Tharawanich
Mr. Phaisan Phipatanakul
Mr. Prachak Tangkaravakoon
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Ms. Busatree Tangkaravakoon
Mr. Tawat Ungsuprasert
Mr. Vorasith Kahasathien
Mr. 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 or Ms. Busatree 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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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และ
ควบคุมกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้
บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรื อ อาจมอบอำนาจเพื่ อให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ ำนาจตามที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การ
มอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ
ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัท
- อนุมัติในหลักการจัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดย
ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรมและการ
เลิกจ้างพนักงานบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการ
นำเสนอ

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 2553
ชือ่ -นามสกุล
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
3. นายธงชัย ธาระวานิช

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. The Audit Committee as of December 31, 2010
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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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอ
แนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและ
เป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้
สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยว
โยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบ
ถ้วน
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปีของบริษัท 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 2553
ชือ่ -นามสกุล
1. นายไพศาล พิพฒ
ั นกุล
2. นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ
3. นายจตุภทั ร์ ตัง้ คารวคุณ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. The Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2010
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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ขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กำหนดวิ ธี ก ารในการสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมมาเป็ น กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ แต่งตั้ง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์
และเกียรติประวัติที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณา
- เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ แต่งตัง้ โดยเชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว
กัน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานประจำปี
- ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้
ผลประโยชน์ตอบแทน ซึง่ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษทั ฯ
- ดูแลให้มีแผนผู้สืบแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่เฉพาะ
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 2553
ชือ่ -นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ตำแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การและรักษาการผูอ้ ำนวยการโรงงาน
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายสำนักงานและการคลัง
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

4. The Company’s Executives as of December 31, 2010
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

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
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การสรรหากรรมการ

The Selection of Director

องค์ประกอบคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั กำหนดให้ บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบ
ด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือก
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และตำแหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
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. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
ออกเสียงชี้ขาด
การถอดถอนกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ
จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง
อีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่ง
เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5)
ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การ
ลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการ
ลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างน้อย 3 คนและต้องเป็นกรรมการอิสระ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
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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.

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

Management’s Remuneration

1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้
			
รายชือ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
รวม

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

หน่วย : บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
837,000
693,600
669,600

2,200,200

คณะกรรมการ

549,600
573,600
549,600
589,600
64,000
80,000
2,406,400

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย เบีย้ ประชุมและโบนัสคณะกรรมการ ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารรวมเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 27,438,185 บาท
รายละเอียดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

2. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
- ไม่มี -

1. Remuneration in Cash for 2010
			
Name
1. Mr. Manu Leopairote
2. Mr. Phaisan Phipatanakul
3. Mr. Thongchai Tharawanich
4. Mr. Prachak Tangkaravakoon
5. Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
6. Ms. Busatree Tangkaravakoon
7. Mr. Tawat Ungsuprasert
8. Mr. Vorasith Kahasathien
9. Mr. Veera Chinkanokrat
Total

Unit : Baht

Audit Committee
837,000
693,600
669,600

2,200,200

Board of Directors

549,600
573,600
549,600
589,600
64,000
80,000
2,406,400

Remuneration of Board of Directors and Audit Committee includes meeting fee and bonus Total remuneration of management is Baht 27,438,185.
Remuneration of management includes salary, bonus, and provident fund contribution.

2. Other Remuneration
- No -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำ
ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงาน ของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะ
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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีแล้ว สามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างองค์กรที่เอื้ออำนวยให้ระบบ
การควบคุ ม ภายในดำเนิ นไปได้ ต ามที่ บ ริ ษั ท ฯ มุ่ ง หวั ง มี เ ป้ า หมายการ
ดำเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและวัดผล
ได้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน การให้สิ่งจูงใจหรือผล
ตอบแทนแก่พนักงานจะผ่านการวิเคราะห์ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล การ
จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม ช่วยให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
2. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรพัฒนาระบบ
การจัดการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง สนับสนุนผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร และดูแล
ให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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The meeting of the Board of Directors of Sherwood
Chemicals Public Company Limited No.1/2011 held on February
17, 2011, which included three of Audit Committee attended.
The Board of Directors has made an assessment of the internal
control by inquiring information from the management, the internal
audit team, and accounting audit, which can be summarized into
5 parts as follow:
1. Organization and Environment
The Company’s environment and structure have been
considered conducive to smooth operations of the internal control
system as intended. The corporate objectives as approved by
the Board of Directors were clearly defined and measurable, and
have been used as performance guidelines of the employees.
The provision of incentives and compensation to the staff was
reviewed as appropriate. The corporate structure was adequately
arranged to enable the management to perform their duties
efficiently. The management stressed the importance of honesty,
integrity and ethics in conducting businesses. The Company has
also published the Good Corporate Governance policy to serve
as principles of conduct for the Board of Directors, management
and employees.
2. Risk Management
The Company appointed the Resource Management
department to develop risk management system in order to
enhance continued efficiency, enable cooperation at all levels of
organization and to oversee that the Company’s risk management
is appropriate and efficient.

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริ ษั ท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ มโดยใช้ ดั ช นี วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทำคู่มือการกระจาย
อำนาจเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ แ ละวงเงิ น อำนาจอนุ มั ติ ใ นแต่
ละระดั บไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร มี ก ารจั ด ทำเอกสารที่ เ อื้ อ อำนวยให้ มี
การแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแล
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม
มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มีกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสมในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรม
กับกรรมการเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขั้นตอน
การอนุมัติโดยกรรมการอิสระและผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเปิ ด เผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
โดยฝ่ายบริหารทรัพยากร มีการจัดทำข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ
ที่จะใช้ในการตัดสินใจ กรรมการบริษัทได้รับเอกสารการประชุมที่มีข้อมูล
เพียงพอในการพิจารณา รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึก
สรุปความเห็นของกรรมการ มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ การบันทึก
บัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไปและเหมาะ
สมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการได้
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนดอย่างสม่ำเสมอ
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 ได้ให้ความเห็นในด้านเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์
ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม
ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุม
ภายในด้านบัญชีทจ่ี ะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

3. Management Control
The Company has control activities by utilizing of Key
Performance Indicator (KPI) as instrument for planning and
controlling. Separation of duties and responsibilities were applied
in creating the basis for checks and balances. It also published
the Manual of Authorities that included the establishment of
different level of approval authorities and monetary limits, which
were documented and clearly defined. Documents were prepared
for delegation of responsibilities as well as responsible persons
in case of mistakes and the Company’s assets being protected
from loss or improper utilization by several measurements.
Company’s benefit or opportunities were properly protected
against exploitation. Prescribed measures were implemented
to ensure that the Company complied with relevant laws and
regulations. Control measures were also in place to monitor all
transactions with related parties such as directors to prevent
interests transfer. The controlling procedure shall be done
by passing those transactions through approval process of
independent directors or authorized persons, who are freely
from conflict of interests. Disclosure of related party transactions
shall be completed as in accordance with the regulations of
Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand
(SEC) as well as the accounting standard as designated by
the Association of Accountants and Auditors of Thailand.
4. Information and Communication
The Company has been active in the development and
upgrading of its information and communication systems. Various
important data were sufficiently available for decision making.
Directors receive meeting notice and documents, which are sufficient
for consideration. Directors’ opinions are recorded in the minutes
of meeting. Filing of documents is undertaken and accounting
record complies with generally accepted accounting standards
and appropriate to the Company’s business characteristics.
5. Monitoring
The Company maintained a system in monitoring the
results of its operations. Comparison between operating results
and targets was made on a regular basis. The internal audit
team reported the results of its audit activities to the Audit
Committee. The reviews conducted by the internal audit unit
were consistent with the established internal control system.
The Company’s auditor, DIA International Auditing who
has audited the Company’s financial statements in 2010,
expressed an opinion on the report of accounting and internal
control systems that the examination of the Company’s financial
statements for the year ended December 31, 2010, in conformity
with the generally accepted auditing standards, to opine that
the financial statements present fairly the financial positions and
results of operations in accordance with the generally accepted
accounting principles. The auditor has examined and evaluated
the effectiveness of the Company’s internal control in accounting
for the outline of evaluation methods and timing of examination.
The examination has led to opinion of financial statements,
stating that there was no essential issue or shortcomings
of the Company’s internal control in accounting which will
affect the financial statements as of December 31, 2010.
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คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะบริ ห ารงานขององค์ ก รโดย
ยึ ด หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี จึ งได้ น ำหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงาน
ขององค์ ก รดำเนิ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส
รับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวม ทั้งยึดมั่นในความรับ ผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็นหมวดดังนี้
1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม โดย
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการแสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการ
ที่มีความสำคัญต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่เกินจริง โดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอเมื่อมี
สารสนเทศที่เข้าข่ายต้องเปิดเผย โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท นอกจาก
นี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนหรือข้อมูลต่างๆ
ของบริษัทได้โดยตรงทาง E-mail Address ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ข้ อ มู ล การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า ง
เพี ย งพอ ครบถ้ ว น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม และสามารถเข้ า ดู ข้ อ มู ล
ได้ ท างเว็ บไซต์ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม รวมทั้ งได้ รั บ การอำนวยความ
สะดวกต่างๆ ในการมาร่วมประชุม เช่น การลงทะเบียนและนับคะแนน
โดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความรวดเร็ว ในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุม
ด้ ว ยตนเองสามารถใช้ สิ ท ธิ ม อบฉั น ทะและกำหนดทิ ศ ทางการออกเสี ย ง
ได้ ซึ่งสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ด้วย การประชุม
ได้ ด ำเนิ น ตามลำดั บ ขั้ น ตอนที่ ไ ด้ แ จ้ งไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในการ
เลื อ กตั้ ง กรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ได้เป็นรายบุคคล ระหว่างการประชุม มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
หรื อ แสดงความคิ ด เห็ นโดยกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งตอบข้ อ ซั ก ถามอย่ า ง
เพียงพอ มีการออกเสียงลงคะแนน และการสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน
บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับ
การดู แ ลรั ก ษาการลงทุ นให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรมโดย
บริ ษั ท ฯ จะปกป้ อ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น และสถานภาพทางการเงิ น ให้ มี
สภาวะมั่นคง รวมทั้งพัฒนางานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคง
และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

28

รายงานประจำปี 2553

As the board of directors strives to administer the
organization’s work along the principles of good governance, the
Company has adapted the Principles of Corporate Governance
of the Stock Exchange of Thailand (SET) to the particular
business conduct in order to ensure that the organization’s
work is carried out effectively and meets the aims and
objectives. These emphasize transparency and responsibility
towards all parties concerned, with a focus on responsibility
towards society and the nation as a whole, as detailed below:
1. Rights of Shareholders
The Company has placed the importance on respecting the
rights of shareholders by encouraging to express their opinions and
cast their votes in the shareholders meetings, especially making
decisions on any transactions that affect the company. These
included the right to obtain relevant and adequate information
of the Company in a timely manner and on a regular basis.
The Company has disseminated constantly any information
to be disclosed to shareholders through SET and the press as
well as the Company’s website. Moreover, the shareholders might
request any information related to their rights or the Company
information directly via e-mail address of the Investor Relations.
The Company has provided the system for the shareholders
to receive adequate and complete meeting information in
advance of the shareholders’ meeting and can access the
information via the website prior to the meeting as well as shall
be duly facilitated in participating the meeting. Conveniences
provided to all shareholders attending the meeting include:
registration and vote counting by barcode system, the proxy
form that shareholders could decide his voting direction, and
the list of independent directors that shareholders could grant
proxy to. The shareholders’ meeting would proceed stepby-step in accordance with the notice. In the election of
directors, shareholders could elect each nominated candidate
individually. During the meeting, shareholders were open to
inquire or express points of view, whereas, concerned directors
would explain as adequately. There would also be a precise
resolutions conclusion after each agenda vote casting.
The Company strictly operated business transparently
to ensure shareholders’ confidence in such a way that the
return on investment is sufficient and fair; ensure that the
investments, assets, and financial status are secure; and develop
the operation business towards substantial growth and stability.

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน
โดยจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่างๆ เช่น
บริษัทฯ ได้จัดให้ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เพื่อให้มี
ขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบ
วาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริ ษั ท ฯ มี ก ารป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน
โดยกำหนดให้ ก รรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล
ภายในที่ ยั งไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน และเป็ น สาระสำคั ญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ไปซื้อขายหุ้นบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ถือหุ้นบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อถือ
ได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ครบถ้วน เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยโครง
สร้างการถือหุ้นไม่มีลักษณะไขว้กัน และในการลงมติอนุมัติการทำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการสำคัญอื่นๆ จะมีข้อจำกัดห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ลงมติด้วยทุกครั้ง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและ
เป็นธรรม ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกคนรับทราบและได้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้
มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ดังนี้
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้และ
แน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่าง
ยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่คุ้มค่า
ในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อม

2. Equitable Treatment of Shareholders
The Company has a policy to maintain equal protection to interests
and rights of all shareholders, including those with management
positions, non-executive shareholders and foreign shareholders
with the purpose of equitable and fairness treatment as follows:
The Company has granted the minority shareholders to
propose an agenda of annual general shareholders’ meeting
and director nominee in advance with the purpose of equitable
and fairness treatment of all shareholders. In addition, for
clarity and transparency of the procedures and methods for
consideration, the Company has set up the criteria to authorise
minority shareholders to propose the agenda and the director
nominees prior to the meeting. By this mean, it would ensure
that the agenda would be delicately selected and truly beneficial
to the Company and the qualified director nominees would be
selected and could perform their duties effectively to attain
the highest benefits of the Company and the stakeholders.
To prevent exploitation of unpublished inside information,
the Company’s directors, management, and employees should
refrain from exploiting internal information that had not been
made public which might have an impact on change in securities
prices, either by themselves or through nominees, in trading
the Company’s stocks. The Company also encouraged all
personnel to hold the Company’s stocks for a long-term purpose.
The Company has strictly operated business transparently
to ensure shareholders’ confidence that they would receive
complete and fair returns. Shareholding structure was
not crossed. In approving connected transactions or
significant items, stakeholders were not allowed to vote.
3. Role of Stakeholders
The Company has placed the importance to the rights of all
stakeholders in providing clear and fair guidelines for all groups
of stakeholders. The Company’s executives and employees have
acknowledged and strictly respected the criteria which covers key
practices based on scope of responsibility of all involved persons and
on fairness. The Company carefully considered the stakeholders’
legal rights to ensure all stakeholders were treated equally and
fairly. The Company’s treatment on its stakeholders were as follows:
The Company has conducted the business with transparency,
credibility and determination in enhancing sustainable
and secured financial position to increase its share value.
The Company has aimed to develop quality of its products and
services which worth the price, quality, safety, and also had been
tested and proven safe by the experts in both technology and
environmental preservation.
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บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า พนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย แห่ ง ความก้ า วหน้ า ของ
บริษัท จึงสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและ
สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมและเป็ น ธรรม โดยได้ จั ดให้ มี ส วั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษา
พยาบาล สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรม
ต่างๆ เพื่อให้พักผ่อนหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตอบแทนความ
ตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัท และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้าและให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้าและบริการ ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ข้ อ บั ง คั บ ของการแข่ ง ขั น อย่ า ง
เคร่งครัด ไม่ทำลายชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และ
โปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงิน
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งด้านบวก
และด้านลบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัท และภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ติดต่อ
สือ่ สารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ แก่ผลู้ งทุน
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานดังกล่าวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรือที่อีเมล์: ir@sherwood.co.th
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว
ในรายงานประจำปี ไ ด้ จั ด ทำขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ วไป
โดยเลื อ กใช้ นโยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสม และถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินด้วย
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As employees are a factor of growth, the Company
always supports personnel improvement. Employee remuneration
committee was set up to protect employees’ rights. In addition, it
provided appropriate and fair returns and welfare to all employees
such as medical treatment expenses, service buses, birthday
parties, associations & assemblies for relaxation and entertainment
to pay back for employees’ full intention in their performances
and to enhance further efficiency, which would lead to maximum
benefits of the Company and achievement of business targets.
The Company has compiled with trading terms and offered
accurate information in order to foster good relations and
mutual understanding. There were also exchanges of knowledge
and the joint development of goods and services in order to
increase the value of those goods and services. The Company
would not demand, accept or consent to the receipt of the
other properties or benefits accruing outside trade agreements.
The Company has strictly followed competition rules and practice
and not damaged its relationship with the competitors and their
reputation.
The Company has provided fairly treatment with accountability
and transparency to its lenders in accordance with
the stipulations of contracts and financial obligations. It strictly
avoided unfair conducts, and also abstained from hidden information
or facts that might cause damages to the lenders.
4. Disclosure and Transparency
Valuing this matter, the Company ensured that
information, financial or non-financial whether positive or
negative, was disclosed to shareholders and stakeholders
in a regular, complete, accurate, and timely manner through
various channels to provide equal access to information,
including the Company website, for precise knowledge and
understanding about the Company’s business and image.
The Company has assigned the “Investor Relations
Department” to communicate and provide information and
news on the Company’s activities to shareholders, analysts,
and general public. Investors could contact the department
at Tel. 0-2320-2288 or via e-mail address: ir@sherwood.co.th
The Board of Directors is also responsible for the financial
statements of the Company and financial information appearing
in the annual report. The financial statements here in the
annual report are prepared according to generally accepted
accounting principles in Thailand, using the accounting
policy that is suitable as practice regularly and with careful
discretion together with the best projections in the preparations,
including disclosure of the important data adequately in the
added notice section supplementing the financial statements

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มุง่ หวังให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นเสาหลัก
และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แพร่
หลาย จริงจัง และเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน
จึงจัดให้มีโครงสร้างของคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับ
ผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีโครงสร้างดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน
หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนด
ขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง
หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึกษาที่ ได้ เ งิ น เดื อ นประจำหรื อ ผู้ มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจด
ทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว มหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ในลั ก ษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการ ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ
หรื อ ผู้ บ ริ ห าร ของผู้ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง เว้ น แต่ จ ะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. Responsibilities of the Board
The Company expects the Board of Directors and executive
management to be the leaders and role models for its employees
and to assume responsibility to promote and communicate the good
corporate governance practice in all operations of the Company.
To successfully foster good corporate governance within the
organization, the Company has imposed the structure that defines
clearly the role and responsibilities of the directors as follow:
The Board of Directors consists of 9 members; Executive
Directors 2 persons; Non-Executive Directors 4 persons.
Therefore, the 3 independent Directors are accounted
for one third of all Directors.
The Company has defined the qualification of
the independent director which was higher than the
qualification based on the Securities Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand as follow:
(A) Holds shares not exceeding 0.5% of the total
shares with voting right of the applicant, its parent company,
subsidiaries, associates, major shareholders, and controlling
parties of the applicant, provided that the shares held by the
related parties of such independent director shall be included.
(B) Is not or has never been an executive director, employee,
staff, advisor who receives salary, nor controlling parties of the
applicant, its parent company, subsidiaries, associates, samelevel subsidiaries, major shareholders, or controlling parties of
the applicant unless the foregoing status ended at least 2 years.
(C) Is not the person who has relationship by means
of descent or legal registration under the status of father,
mother, spouse, brothers and sisters, and children. The
prohibitive persons also include spouses of daughters and
sons of management, major shareholders, controlling party or
the person who is in the process of nomination to be the
management or controlling party of the applicant or its subsidiary.
(D) Have no or never had business relationship with the
applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major
shareholders, or controlling parties of the applicant in respect
of holding the power which may cause the obstacle of the
independent decision, including not being or never been the
significant shareholder, or controlling parties of any person having
business relationship with the applicant, its parent company,
subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties
of the applicant unless the foregoing status ended at least 2 years.
(E) Is not or has never been the auditor of the applicant,
its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders,
or controlling parties of applicant, and is not the significant
shareholder, controlling parties, or partner of the auditing firm
which employs such auditor of the applicant, its parent company,
subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties
of the applicant unless the foregoing status ended at least 2 years.
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ
บุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ช) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของ
กรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
(ฌ) ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะดังกล่าว
แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจใน
การดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ในลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
จำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่
สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมี
สมาชิกประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากลั่นกรองกิจการที่
่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์เบื้องต้นก่อนนำเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือรับรองแล้ว
แต่กรณี
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(F) Is not or has never been the professional service
provider, including but not limited to legal service or
financial advisor with received the service fee more than
2 million per year from the applicant, its parent company,
subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling
parties, and is not the significant shareholder, controlling
parties, or partner of the above mentioned service firms
unless the foregoing status ended at least 2 years.
(G) Is not the director who is nominated to be the
representative of directors of the applicant, major shareholders,
or any other shareholder related to the major shareholders.
(H) Is not any otherwise which is unable to
have the independent opinion regarding the business
operation of the applicant.
(I)After being appointed as the independent director in
accordance with the conditions under the article (a) - (i),
such independent director may be assigned by the board
of directors to make decision in respect of collective
decision on business operation of the applicant, its parent
company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries,
major shareholders, or controlling parties of applicant.
The Board of the Company is responsible for
performing its duties according to legality, objective
and Company’s regulations including Shareholders’
resolution with honesty and at the same time upholding
Company’s benefit. The Board of the Company has
exact amount of time to be in office, which is consistent
with Company’s regulations which stated that one-third
Committees who have the longest term in position must
accept the resignation in each annual common meeting.
The Board has set up various sub-committees, each of
which comprises non-executive members, to assist the Board in
screening and reviewing assigned tasks to ensure accuracy
and completion before submitting to the Board for
approval or certification.

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนมีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแล
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยจั ด การ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่กำกับดูแล และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูง
สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรง
ไปตรงมาโดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยึด
ถือหลักการนีใ้ นการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจและการทำธุรกรรมต่างๆ
จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่าง
ชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสาร
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ
พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงาน
ได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุน
และผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถาม
ที่สำคัญต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ
ฝ่ายจัดการ ผ่านทางกรรมการผู้จั ดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จ ะไม่เข้าไป
ก้า วก่ า ยในงานประจำที่ ฝ่ า ยจั ด การมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และมี
กรรมการผู้ จั ด การเป็ น หั ว หน้ า ของฝ่ า ยจั ด การ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มี
อำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการ
ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจ
หน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นว่าอำนาจของคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่
ก้าวก่ายต่อกัน

The Sub-committees include:
- The Audit Committee comprises three independent
directors to perform their duties according to the Audit
Committee Charter.
- The Nomination and Remuneration Committee comprises
three non-executive directors. The Committee is chaired by
independent director. They shall execute their duties according
to the Nomination and Remuneration Committee Charter.
As such, the Board of Directors participates in vision,
mission, strategy, target, and business plan of the Company
and also monitor, follow up and assess the result of business
management and operation to be in line with objective and
business plan worked effectively, according to rule, laws,
and regulations of each business unit under supervision and
also related governmental unit, and also according to the
resolution(s) from the Shareholder’s meeting to maximize the
economic value added to the business and also stability to
the Shareholders, while at the same time take into account
of all Stakeholders.
For the act of duty for Directors, the all the stated
principles will be of honestly, being direct, under the rule
of laws and regulations of the Company. By adhering to
the principles for every business activity, all decision and
transaction made will be processed with honesty at its core.
The Board of Directors shall consider prescribing
and separating the duty and responsibility between the
Committees and the management clearly as the details in
Management Structure Heading including communicating
the roles, duties and responsibilities to the Directors,
Committees, the management and the employees of
the Company regularly.
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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บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบในการดูแลและ
ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดู
แลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ โดย
พิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้นกรรมการ
แต่ละท่านมีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้ เลขานุการ
บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุ ม ก่ อ นการประชุ ม ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วั น
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งประธานกรรมการได้จัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
โดยในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมทั้งสิ้น
4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและ
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ซึง่ มีการรายงานจำนวนเงินทีก่ รรมการได้รบั เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ
คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึก
อบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็น
ผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ
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The Company has also appointed a Company Secretary to
be responsible for overseeing and providing advice to the Board
and the management about rules and regulations, good corporate
governance, and organizing Board and shareholders’ meetings,
as well as helping the Board with monitoring compliance with
the meetings resolutions, and safeguarding the Company’s
document.
The Board of Directors has set in advance and held special
meeting as necessary, by clear advance meeting date and has set
regular follow-up on operation period. The Board of Directors and
the Managing Directors jointly considered the meeting calendar,
by considering important case. The each Director is permitted to
present the issues in the meeting as needed. The secretary will
prepare invitation letter along with meeting schedule and details
prior to the actual meeting at least 7 days to allow time for
the Board of Directors to study the information prior to
the meeting.
In each meeting, the Chairman of the Board of Directors
has allocated adequate time and record the written minutes
of the meetings that were filed and certified by the Board of
Directors for the Board of Directors and involved parties to audit.
In 2010, the Board of Directors held a total of 4 meetings,
the Audit Committee held a total of 4 meetings and the
Nomination and Remuneration Committees held a total of 2
meeting, the general shareholders’ meeting held 1 meeting.
The policy on remuneration for the Directors has been
prescribed clearly and transparently with the remuneration at
the same level as industry-wide standard, and it is sufficient to
take care and keep qualified Directors as needed. The meeting
of the Shareholders has already approved such matter, and the
Directors who have been appointed as Audit Committees and the
Nomination and Remuneration Committee will receive additional
remuneration according to the increased volume of work.
Each Director’s earnings were disclosed individually in
the annual report.
The Company understands the importance of Directors
development The Board of Directors has specified in the
principle of Corporate Good Governance that the Company will
promote and facilitate a continuity of training of Directors from
supervisory unit, where the Board of Directors appointed the
Company’s Secretary to be the coordinator with the Directors in
keeping them informed about the training courses and seminars.

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
Management’s Discussion and Analysis

ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายในปี 2553 เท่ากับ 829.18 ล้านบาท สูงกว่ารายได้
จากการขายในปี 2552 ที่มียอดขายเท่ากับ 778.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.52 โดยมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มรักษาเนื้อไม้จำนวน
161.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.42 จากรายได้จากการขายรวม
รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มกำจัดแมลงจำนวน 513.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 62.09 จากรายได้จากการขายรวม รายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ทำความสะอาดจำนวน 134.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.17
จากรายได้จากการขายรวม และรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ จำนวน
21.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.54 จากรายได้จากการขายรวม
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายรวมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อนเนื่องจากบริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าในร้านค้าย่อยและเขตการ
ขายในต่างจังหวัดได้มากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ เองยังได้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพสินค้าให้ดีขึ้นจึงทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ดีขึ้นแม้
ว่าตลาดสินค้าประเภทเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือนไม่มีการขยายตัวหรือ
หดตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศมีการ
ปรับราคาสูงมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีทำให้กำลังซื้อสินค้าอุปโภคของผู้บริโภคใน
ปี 2553 ลดลงจากการที่ผู้บริโภคมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายค่าพลังงาน
ที่สูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาของวัตถุดิบหลายตัว อาทิเช่น โซลเวนท์ และบรรจุภัณฑ์
ที่มีราคาสูงขึ้นขึ้นอยู่กับภาวะการขึ้นลงของราคาน้ำมัน ในขณะที่ภาวะ
ตลาดไม่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาได้มากนักทำให้บริษัทฯ มี
ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นได้น้อยลงเป็นร้อยละ 30.47 จากร้อยละ
31.09 ในปี 2552 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทรงตัวอยู่ในระดับเดิม
เนือ่ งจากความพยายามในการบริหารค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายให้ลดลง
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเท่ากับ 107.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
4.96 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปี 2553 จำนวน
30.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.92 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 30
ในปี 2553 จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้หมดลงในปี 2553 ทำให้บริษัทฯ
มีกำไรสุทธิสำหรับปีเท่ากับ 76.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.85 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 5.93 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

Operating Performance
The revenues from sales in 2010 were Baht 829.18
million, compared to Baht 778.45 million of sales revenues
in 2009, or 6.52 percent growth. It could be classified
as Baht 161.10 million from sales revenue of wood
preservative product group or equivalent to 19.42% of total
sales revenue, Baht 513.14 million from sales revenue of
insecticide product group or 62.09% of total sales revenue,
Baht 134.14 million from sales revenue of cleaning product
group or 16.17% of total sales revenue, and Baht 21.04
million from sales revenue of other product group or 2.54%
of total sales revenue. For the higher sales revenue when
comparing to 2009, it mainly comes from the better regional
product distribution to retailed outlets. Furthermore, the
Company has gained more market share due to developing
better efficacy for the products, even though there was
no expansion or little contraction of market value for
household chemical products as a result of the world’s
and domestic oil price. Moreover, the Company also faced
with the dramatic increase in the cost of production due to
the effect of continuous raw material price rising from the
beginning of 2010 such as solvent, packaging and so on as
a result of change in oil’s prices. Meanwhile, the Company
could not change the product’s prices to absorb the cost
fluctuation immediately; this leaded to lower the company’s
profitability to earn gross margin from 31.09 percent in
the year 2009 to be 30.47 percent in the year 2010.
The selling, general, and administrative expenses (S,G&A)
were almost equivalent to the previous year due to the
attempt in managing expenditure reduction of advertising
and promotion. As a result, profits before taxes in 2010
were Baht 107.65 million, increased by Baht 4.96 million.
But the income tax for the year 2010 was Baht 30.74
million increased by 46.92 percent as compared to the
same period last year due to the increase of income tax
rate from 20% in 2009 to 30% in 2010 as tax privileged
benefit was ended in 2010. Finally, the Company had net
profits after taxes of Baht 76.92 million for the year 2010,
decreased by Baht 4.85 million or 5.93 percent as compared
to the same period last year.
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 611.91
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 20.27 ล้านบาทหรือเท่ากับ
ร้อยละ 3.42 โดยมี (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 340.94 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 55.72 ของสินทรัพย์รวมและ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มูลค่า 270.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.28 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 25.82 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.20 มีสาเหตุ
หลักเนื่องจากลูกหนี้การค้าลดลง 41.02 ล้านบาทจากยอดขายที่ลดลงในช่วง
สองเดือนสุดท้ายของปี และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 30.84 ล้านบาทจากราคา
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 182.61
ล้านบาทลดลงจากสิ้นปี 2552 จำนวน 8.65 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ
4.52 เนื่องจากมีการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 429.30
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จำนวน 28.92 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ
7.22 โดยเป็นผลมาจาก 1) กำไรสุทธิประจำปีจำนวน 76.92 ล้านบาท 2)
การจ่ายเงินปันผลจำนวน 48 ล้านบาท
สภาพคล่องและงบกระแสเงินสด
เงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำเนินงานในปี 2553 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 131.90 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนหน้า
2.91 ล้านบาท ในปี 2553 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 53.25 วัน
ระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ย 76.50 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 91.55 วัน
ทำให้บริษัทฯ ได้ใช้สินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้ที่ขายสินค้าให้กับบริษัทฯ มาก
กว่าเงินสดใช้ในการปล่อยสินเชื่อและเก็บสินค้า ฉะนั้นเมื่อรวมกับเงินสด
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานแล้วเงินสุทธิ
จากการดำเนินงานเท่ากับ 128.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.01
ล้านบาท สำหรับเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2553 บริษัทฯ ได้ใช้
เงินจากสภาพคล่องส่วนเกินประมาณ 48.13 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุน
เปิดตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และใช้เงินประมาณ
18.20 ล้านบาท นำไปซื้อเครื่องจักร ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ใช้งานอื่นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 76.27
ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยเงินปันผลจ่าย 48 ล้านบาทและชำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาว 28.27 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
คงเหลือต้นปีเท่ากับ 53.74 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31
ธันวาคม 2553 จำนวน 40.69 ล้านบาท
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Financial Position
As of December 31, 2010, the Company had total assets
of Baht 611.91 million. It had increased from the end of 2009
by 3.42 percent or Baht 20.27 million. Total assets consists of
(1) Baht 340.94 million of current assets or 55.72 percent of
total assets and (2) Baht 270.97 million of non-current assets
or 44.28 percent of total assets.
Current assets has increased Baht 25.82 million or 8.20
percent mainly due to the decrease in accounts receivable of
Baht 41.02 million as a result of dropped sales volume in the
last two months, and the increase in inventories of Baht 30.84
million as a result of raw materials and packaging price rising.
As of December 31, 2010, total liabilities were Baht
182.61 million. It decreased by 4.52 percent or Baht 8.65
million from the end of 2009 due mainly to the repayment of
long-term loan from bank for construction of new plant.
As of December 31, 2010, total shareholders’ equity was
Baht 429.30 million, which increased by Baht 28.92 million
from the end of 2009 or 7.22 percent, due to 1) Net Profit
in 2010 amounting Baht 76.92 million, 2) Dividend payment
amounting Baht 48 million.
Liquidity and Cash Flows
Cash flow from operation before change in operating
assets and liabilities in 2010, increased to Baht 131.90
million, an increase of Baht 2.91 million from the year
earlier. In 2010, the Company had average collection period
of 53.25 days, average age of inventory of 76.50 days, and
average payment period of 91.55 days. Consequently,
the cash that financed from accounts payable granted
by suppliers was greater than that needed to finance
accounts receivable and inventories. When adding the
cash flow from change in operating assets and liabilities,
total cash flow from operation was equal to Baht 128.52
million, an increase of Baht 26.01 million from the year
earlier. The cash flow from investing activities were spent
by Baht 48.13 of excess liquidity to invest in short-term
debt mutual fund, and Baht 18.20 million for the purchase
of machines, computers, and associated software for the
business expansion. Net cash spent by financing activities
was Baht 76.27 million, comprised of dividend payment
amounting Baht 48 million, and repayment of long-term
debt from financial institutions amounting Baht 28.27
million. As of January 1, 2010, the Company had cash and
cash equivalents amounting Baht 53.74 million, net cash
as of December 31, 2010 was Baht 40.69 million.

รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการทีส่ ำคัญ

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)

ปี 2552

ปี 2553

ความจำเป็นในการทำรายการ

นโยบายการกำหนดราคา

เป็ น ราคาขายถึ ง ผู้ แ ทนจำหน่ า ยซึ่ ง เท่ า กั น ทุ ก ราย
ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุม่ เชนไดร้ทส์ เตดฟาสและเชนไดร้ท์
รักษาเนื้อไม้ท่ี TOA ซื้อจากบริษัทในราคาต่ำกว่าที่
ขายให้กับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นตามโครงสร้างราคาเดิมที่
ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นกิจการของบริษัทเชลล์
แห่งประเทศไทย จากการที่ TOA เป็นผู้เปิดตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ และมียอดขายสูงที่สุด
สำหรั บ ส่ ว นลด TOA ได้ รับ ส่ ว นลดเป้ า การขาย
(Target Rebate) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์
สเตดฟาสและเชนไดร้ท์สเปรย์ในสัดส่วนสูงกว่าผู้
แทนจำหน่ายรายอืน่ โดยมีเป้าการขายเพือ่ ให้ได้สว่ น
ลดทีส่ งู กว่ารายอืน่ เช่นกัน เนือ่ งจากเป็นผูแ้ ทน จำหน่าย
ทีม่ ปี ริมาณการซือ้ สูงทีส่ ดุ

กลุม่ บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย):
1. บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด (TOA)
- เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คอื ถืออยูร่ อ้ ยละ
36 ของบริษทั
- มีผบู้ ริหารจาก TOA
เป็นกรรมการบริษทั 3 ท่าน

รายได้จากการขาย

379.02

389.27

ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

111.55

58.03

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

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

ค่าทีป่ รึกษา

0.24

0.24

เพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษาด้ า นการเงิ น

20,000 บาทต่อเดือนสำหรับให้เวลาการทำงานเดือน
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

เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องนโยบาย
ด้ า นการลงทุ น และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์

40,000 บาทต่อเดือน สำหรับการทำงานเดือนละ
ประมาณ 16 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัท
สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ที่ปรึกษาทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

2. นางมัทนา อึง้ สุประเสริฐ
- เป็นภรรยาของ
นายธวัช อึง้ สุประเสริฐ

ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าห้องชุด

0.198

0.1545

บริษัทได้ทำการเช่าห้องชุดเลขที่
6B3 อาคารชุดชือ่ “ริมหาดคอนโด”
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็น
สวั ส ดิ ก ารแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และแขกของบริษทั ฯ

ค่าเช่า 18,000 บาทต่อเดือนและค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง

รายได้จากการขาย

2.94

16.38

ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ

3.06

10.02

เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่
เชอร์วดู้ เคมิคอล ออสเตรเลเซีย
ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เพื่อไป
กระจายต่อให้กบั ร้านค้าและตัวแทน
จำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย

เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมทีบ่ ริษทั ฯ เคยส่งออก
ไปขายให้ลกู ค้าในต่างประเทศ Credit term 120 วัน
และหากได้รับชำระจากลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ให้รีบ
ชำระเข้ามาให้กบั บริษทั ฯ ก่อน

ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ ๆ :

บริษทั ย่อย (อัตราส่วนร้อยละ 50) :
1. บริษทั เชอร์วดู้ เคมิคอล
ออสเตรเลเซีย จำกัด
- 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)
2009
2010

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.

Sale Revenues

379.02

389.27

Account Receivables Not

111.55

58.03

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

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

0.198

0.1545

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

2.94

16.38

3.06

10.02

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.

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

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

Subsidiary (50% shareholding) :
1. Sherwood Chemicals
Australasia Pty. Ltd.
- SWC owns 50%
shareholding
- Has common directors
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รายงานประจำปี 2553

Account Receivables - Net

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Report of The Audit Committee

คณะกรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่านโดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายธงชัย ธาระวานิช และนายไพศาล พิพัฒนกุล
เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ได้เป็นกรรมการ
บริหารหรือพนักงานของบริษัท
ในรอบปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระ
จำนวน 4 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงินและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจำปี พ.ศ. 2553 ของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและแผนกตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำปี เพื่อสอบถามความถูกต้องครบถ้วนและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ตลอดจนรายการปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงิน ที่เป็นสาระสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางด้านบัญชี การประมาณการ และ
กำหนดตั ว ชี้ วั ด ต่ า งๆ เพื่ อให้ ส ามารถวั ด ผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2553
รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอ
แนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่มีจุดอ่อน เพื่อให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดบน
พื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อ
งบการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ไม่มรี ายการทีก่ ระทบต่อบริษทั ทีเ่ ป็นสาระสำคัญ
และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี 2554
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3255 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จำกัด เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละเหมาะสมเป็นผูส้ อบบัญชีจงึ ได้นำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวน 630,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

(มนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ไพศาล พิพัฒนกุล)			
กรรมการตรวจสอบ			

(ธงชัย ธาระวานิช)
กรรมการตรวจสอบ

The Board of Directors of Sherwood Chemicals Public
Company Limited resolved in the appointment of the Company’s
Audit Committee which consists of three individual – Mr. Manu
Leopairote, Committee Chairman, Mr. Thongchai Tharawanich
and Mr. Phaisan Phipatanakul, Committee Members. Each of the
Committee was not the Company senior management or employee.
In 2010, the Audit committee held 4 meetings among committee
members, and higher management in the areas of accounting
and finance, internal audit, and accounting audit. The issues of
discussion are as follows:
The Audit Committee has reviewed financial statement on
a quarterly basis and annual financial report for the year 2010
of the Company prior to submitting the document to ensure the
financial report is conducted in accordance with generally accepted
accounting standard. This only includes a proper, adequate, timely
release of financial information, through cooperative meeting among
accounting audit, management, accounting department, and internal
audit team to consider financial report on quarterly basis and annual
financial report to enquire complete, correct, and proper openness,
as well as the adjustment of item that might affect the financial
report in an important way.
The Audit Committee has undertaken the review of financial
and accounting review jointly with accounting audit, management,
accounting and financial department, internal audit team to review
accounting policy and practices, estimation, and determination of
business key index to allow a measurable operating outcomes in
a clearer manner.
The Committee has reviewed the operational audit plan for the year
2010. The Committee acknowledged and recommended guideline to solve
the weak spot in internal control system to allow better and more effective
internal audit. The Committee also jointly reviewed the plan for annual
audit for the year 2011 which determined the risk that may occur and
could directly affect financial statement and the Company’s operation.
The Audit Committee agreed that the preparation and exposure of
Company’s financial information are correct, complete and reliable. The
Company has also performed in accordance with regulations stipulated
by authority. Moreover, the Company’s internal control system has no
items that may be affected significantly and all mentioned matters
have already been reported to the Company’s Board of Directors.
The Audit Committee has considered and proposed to the Board
of Directors that Mrs. Vilairat Rojnakarin (Certified Public Accountant
No.3104) and/or Mrs. Pornsaran Roongcharoenkijkul (Certified Public
Accountant No.3255) and/or Ms. Somjintana Polhirunrut (Certified
Public Accountant No.5599) from the DIA International Auditing
Company Limited be nominated as the Company’s auditor for the
year 2011 and also considered the remuneration with the total audit
fee of Baht 630,000 at the annual general meeting of shareholders.

					
				

(Mr. Manu Leopairote)
Chairman of Audit Committee			

(Mr. Phaisan Phipatanakul)
Member of Audit Committee

(Mr. Thongchai Tharawanich)
Member of Audit Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

Responsibility Report of the Board of Directors towards the Financial Report

คณะกรรมการบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ
จัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2553 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งงบ
การเงินดังกล่าวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผลและประมาณการดีที่สุด
ในการจัดทำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อให้ มั่ นใจได้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการ
ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและเป็นกรรมการอิสระเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

.						
(นายมนู เลียวไพโรจน์)		
ประธานกรรมการ			
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(นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร)
กรรมการผู้จัดการ		

The Board of Directors of the Sherwood Chemicals Public
Company Limited has arranged for the Financial Statements to
be formulated so as to report the Company’s financial status and
operating results for the year 2010, under the Public Company
Limited Act.
The Board of Directors realizes its duties and responsibilities
as Directors of a listed company towards the financial reports of
the Company for the year 2010. The financial statements have been
formulated in conformity with the generally followed accounting
policies. Careful consideration and projection have been utilized
and important information has been sufficiently disclosed in the
Notes to the Financial Statements.
The Board of Directors has put in place an effective internal
control system, which is to be maintained to reasonably ensure
that all accounting transactions are accurate, complete and
sufficient for the safeguard of Company’s assets, and also to identify
any weakness in the system so as to protect against irregularities
or abnormal business transactions, which are material in nature.
Accordingly, the Audit Committee, composing of non-executive
and independent Directors, with responsibilities to oversee the
quality of the financial statements and the system of internal
control. Relevant opinions of the Audit Committee are provided
in the Report of the Audit Committee as contained in the
Annual Report.
In the opinion of the Board of Directors, the Company’s
internal control system, as a whole, is considered satisfactory and
provides reasonable assurance as to accuracy of the company
and its subsidiary’s financial statements as of December 31, 2010.

(Manu Leopairote)		
Chairman of the Board of Directors

(Vorasith Kahasathien)
Managing Director

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Auditor’s Report

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยน
แปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับ
ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทาง
การเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้า เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจ
การ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

					

I have audited the consolidated balance sheets of SHERWOOD
CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY and
separate balance sheets of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC
COMPANY LIMITED as at December 31, 2010 and 2009, and
the related consolidated statements of income and separate
statements of 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 years
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.
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 and separate financial position of SHERWOOD
CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
and of SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
as at December 31, 2010 and 2009, the results of their and
its operation and cash flows for the years then ended in
conformity with generally accepted accounting principles.
				

					

สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

					
					
					
					

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2982

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

To The Shareholders of
SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

			
					
				
				
				

Office of D I A International Auditing

(Mrs. Suvimol Krittayakiern)
C.P.A. (Thailand)
Registration No. 2982

February 17, 2011
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งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Balance Sheets

As At December 31, 2010 and 2009

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

6
7
8, 18
9

40,852,546.17
55,252,334.54
117,119,834.61
125,228,060.61
3,222,324.26
341,675,100.19

55,620,722.73
7,127,096.11
160,401,258.84
90,771,616.98
2,266,845.26
316,187,539.92

40,687,342.97
55,252,334.54
120,963,794.63
120,823,824.83
3,215,963.22
340,943,260.19

53,737,502.30
7,127,096.11
161,981,160.88
89,982,873.63
2,264,139.29
315,092,772.21

10
11

0.00
269,368,227.89
1,329,457.62
270,697,685.51
612,372,785.70

0.00
275,099,842.04
1,174,032.40
276,273,874.44
592,461,414.36

277,400.00
269,368,227.89
1,325,500.00
270,971,127.89
611,914,388.08

277,400.00
275,099,842.04
1,170,200.00
276,547,442.04
591,640,214.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investment
Trade accounts receivable - net
Inventories - net
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiary
Property, plant and equipment - net
Other non-current assets
Total non-current assetsz
Total assets

Note

Consolidated
financial statements (Baht)
2010
2009

6
7
8, 18
9

40,852,546.17
55,252,334.54
117,119,834.61
125,228,060.61
3,222,324.26
341,675,100.19

55,620,722.73
7,127,096.11
160,401,258.84
90,771,616.98
2,266,845.26
316,187,539.92

40,687,342.97
55,252,334.54
120,963,794.63
120,823,824.83
3,215,963.22
340,943,260.19

53,737,502.30
7,127,096.11
161,981,160.88
89,982,873.63
2,264,139.29
315,092,772.21

10
11

0.00
269,368,227.89
1,329,457.62
270,697,685.51
612,372,785.70

0.00
275,099,842.04
1,174,032.40
276,273,874.44
592,461,414.36

277,400.00
269,368,227.89
1,325,500.00
270,971,127.89
611,914,388.08

277,400.00
275,099,842.04
1,170,200.00
276,547,442.04
591,640,214.25

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Separate
financial statements (Baht)
2010
2009

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Balance Sheets

As At December 31, 2010 and 2009

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าโฆษณาค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552
144,999,316.65

128,057,597.06

144,599,352.85

127,927,959.15

0.00

20,040,000.00

0.00

20,040,000.00

14,255,305.72
7,781,690.03
16,456,558.12
183,492,870.52

11,544,778.46
8,385,382.08
16,233,106.04
184,260,863.64

14,255,305.72
7,781,690.03
15,976,084.58
182,612,433.18

11,544,778.46
8,385,382.08
15,126,939.40
183,025,059.09

0.00
0.00
183,492,870.52

8,230,000.00
8,230,000.00
192,490,863.64

0.00
0.00
182,612,433.18

8,230,000.00
8,230,000.00
191,255,059.09

12

12

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Trade accounts payable
Current portion of long - term
debts
Other current liabilities
Accrued corporate income tax
Accrued advertising expenses
Others
Total current liabilities
Non - current liabilities
Long - term loans - net
Total non - current liabilities
Total liabilities

Note

Consolidated
financial statements (Baht)
2010
2009
144,999,316.65

128,057,597.06

144,599,352.85

127,927,959.15

0.00

20,040,000.00

0.00

20,040,000.00

14,255,305.72
7,781,690.03
16,456,558.12
183,492,870.52

11,544,778.46
8,385,382.08
16,233,106.04
184,260,863.64

14,255,305.72
7,781,690.03
15,976,084.58
182,612,433.18

11,544,778.46
8,385,382.08
15,126,939.40
183,025,059.09

0.00
0.00
183,492,870.52

8,230,000.00
8,230,000.00
192,490,863.64

0.00
0.00
182,612,433.18

8,230,000.00
8,230,000.00
191,255,059.09

12

12

Separate
financial statements (Baht)
2010
2009

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Balance Sheets

As At December 31, 2010 and 2009
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กำไรสะสม
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

13
14

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00
87,600,000.00
(17,119.94)

150,000,000.00
87,600,000.00
(141,608.25)

150,000,000.00
87,600,000.00
0.00

150,000,000.00
87,600,000.00
0.00

15,000,000.00
176,029,053.21
428,611,933.27
267,981.91
428,879,915.18
612,372,785.70

15,000,000.00
147,185,380.37
399,643,772.12
326,778.60
399,970,550.72
592,461,414.36

15,000,000.00
176,701,954.90
429,301,954.90
0.00
429,301,954.90
611,914,388.08

15,000,000.00
147,785,155.16
400,385,155.16
0.00
400,385,155.16
591,640,214.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Liabilities and shareholders’ equity
Note
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
Exchange difference on conversion
of financial statements
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
13
Unappropriated
14
Total equity holders of the parent
Minority interest
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

Consolidated
financial statements (Baht)
2010
2009

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00
87,600,000.00

150,000,000.00
87,600,000.00

150,000,000.00
87,600,000.00

150,000,000.00
87,600,000.00

(17,119.94)

(141,608.25)

0.00

0.00

15,000,000.00
176,029,053.21
428,611,933.27
267,981.91
428,879,915.18
612,372,785.70

15,000,000.00
147,185,380.37
399,643,772.12
326,778.60
399,970,550.72
592,461,414.36

15,000,000.00
176,701,954.90
429,301,954.90
0.00
429,301,954.90
611,914,388.08

15,000,000.00
147,785,155.16
400,385,155.16
0.00
400,385,155.16
591,640,214.25

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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รายงานประจำปี 2553

Separate
financial statements (Baht)
2010
2009

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Statements of Income

For The Years Ended December 31, 2010 and 2009
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

หมายเหตุ
18

18
15
16

17

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552
829,424,869.09
779,402,517.46
(575,930,097.69) (537,730,786.25)
253,494,771.40
241,671,731.21
3,690,248.59
3,200,267.91
257,185,019.99
244,871,999.12
(66,040,484.29)
(68,654,940.05)
(51,060,260.15)
(46,677,856.46)
(4,606,600.00)
(3,961,000.00)
(27,438,185.00)
(21,010,024.00)
(149,145,529.44) (140,303,820.51)
108,039,490.55
104,568,178.61
(516,908.45)
(2,427,793.85)
107,522,582.10
102,140,384.76
(30,738,005.95)
(20,921,723.27)
76,784,576.15
81,218,661.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
829,179,805.81
778,454,315.83
(576,487,764.84) (536,419,075.12)
252,692,040.97
242,035,240.71
3,651,129.36
3,190,576.65
256,343,170.33
245,225,817.36
(65,611,704.79)
(68,654,940.05)
(50,515,266.40)
(46,481,278.51)
(4,606,600.00)
(3,961,000.00)
(27,438,185.00)
(21,010,024.00)
(148,171,756.19) (140,107,242.56)
108,171,414.14
105,118,574.80
(516,908.45)
(2,427,793.85)
107,654,505.69
102,690,780.95
(30,738,005.95)
(20,921,723.27)
76,916,499.74
81,769,057.68

76,843,372.84
(58,796.69)
76,784,576.15

81,169,282.89
49,378.60
81,218,661.49

76,916,499.74
0.00
76,916,499.74

81,769,057.68
0.00
81,769,057.68

0.51
150,000,000

0.54
150,000,000

0.51
150,000,000

0.55
150,000,000

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Sales
Cost of sales
Gross profit
Other income
Profit before expenses
Selling expenses
Administrative expenses
Directors’ remuneration
Management benefit expenses
Total expenses
Profit before finance costs and income tax
Finance costs
Profit before income tax
Income tax
Net profit
Attributation to :
Equity holders of the parent
Minority interest of subsidiary

Note
18

18
15
16

17

Earnings per share
Basic earnings per share
Weighted average number of common shares
Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Consolidated
financial statements (Baht)
2010
2009
829,424,869.09
779,402,517.46
(575,930,097.69) (537,730,786.25)
253,494,771.40
241,671,731.21
3,690,248.59
3,200,267.91
257,185,019.99
244,871,999.12
(66,040,484.29)
(68,654,940.05)
(51,060,260.15)
(46,677,856.46)
(4,606,600.00)
(3,961,000.00)
(27,438,185.00)
(21,010,024.00)
(149,145,529.44) (140,303,820.51)
108,039,490.55
104,568,178.61
(516,908.45)
(2,427,793.85)
107,522,582.10
102,140,384.76
(30,738,005.95)
(20,921,723.27)
76,784,576.15
81,218,661.49

Separate
financial statements (Baht)
2010
2009
829,179,805.81
778,454,315.83
(576,487,764.84) (536,419,075.12)
252,692,040.97
242,035,240.71
3,651,129.36
3,190,576.65
256,343,170.33
245,225,817.36
(65,611,704.79)
(68,654,940.05)
(50,515,266.40)
(46,481,278.51)
(4,606,600.00)
(3,961,000.00)
(27,438,185.00)
(21,010,024.00)
(148,171,756.19) (140,107,242.56)
108,171,414.14
105,118,574.80
(516,908.45)
(2,427,793.85)
107,654,505.69
102,690,780.95
(30,738,005.95)
(20,921,723.27)
76,916,499.74
81,769,057.68

76,843,372.84
(58,796.69)
76,784,576.15

81,169,282.89
49,378.60
81,218,661.49

76,916,499.74
0.00
76,916,499.74

81,769,057.68
0.00
81,769,057.68

0.51
150,000,000

0.54
150,000,000

0.51
150,000,000

0.55
150,000,000
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14
14

14
14

14
14

14
14

0.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

124,488.31
0.00
0.00
0.00
(17,119.94)

0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

(141,608.25)
0.00
0.00
0.00
(141,608.25)

15,000,000.00
0.00

351,616,097.48
0.00

0.00
124,488.31
(30,000,000.00) (30,000,000.00)
(17,999,700.00) (17,999,700.00)
76,843,372.84 76,843,372.84
176,029,053.21 428,611,933.27

0.00
(141,608.25)
(18,000,000.00) (18,000,000.00)
(15,000,000.00) (15,000,000.00)
81,169,282.89 81,169,282.89
147,185,380.37 399,643,772.12

99,016,097.48
0.00

Retained earnings
Equity holders
Appropriated Unappropriated of the parent

(141,608.25)
(18,000,000.00)
(15,000,000.00)
81,218,661.49
399,970,550.72

351,616,097.48
277,400.00

(Unit : Baht)
Total

351,616,097.48
277,400.00
(141,608.25)
(18,000,000.00)
(15,000,000.00)
81,218,661.49
399,970,550.72
124,488.31
(30,000,000.00)
(17,999,700.00)
76,784,576.15
428,879,915.18

(หน่วย : บาท)
รวม

0.00
124,488.31
0.00 (30,000,000.00)
0.00 (17,999,700.00)
(58,796.69) 76,784,576.15
267,981.91 428,879,915.18

0.00
0.00
0.00
49,378.60
326,778.60

0.00
277,400.00

Minority
interest

กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
บริษัทใหญ่
ส่วนน้อย
15,000,000.00 99,016,097.48
351,616,097.48
0.00
0.00
0.00
0.00
277,400.00
0.00
0.00
(141,608.25)
0.00
0.00 (18,000,000.00)
(18,000,000.00)
0.00
0.00 (15,000,000.00)
(15,000,000.00)
0.00
0.00 81,169,282.89
81,169,282.89
49,378.60
15,000,000.00 147,185,380.37
399,643,772.12
326,778.60
0.00
0.00
124,488.31
0.00
0.00 (30,000,000.00)
(30,000,000.00)
0.00
0.00 (17,999,700.00)
(17,999,700.00)
0.00
0.00 76,843,372.84
76,843,372.84
(58,796.69)
15,000,000.00 176,029,053.21
428,611,933.27
267,981.91

Consolidated financial statements

ส่วนเกิน
ผลต่างจากการ
มูลค่าหุ้น
แปลงค่างบการเงิน
87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(141,608.25)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00
(141,608.25)
0.00
124,488.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00
(17,119.94)

Issued and
Premium on Exchange difference
paid-up
share capital
on conversion of
share capital
financial statements
150,000,000.00 87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Balance as at December 31, 2008
Common share
Exchange difference on conversion of
financial statements
Dividend paid
Interim dividend paid
Net profit for the year
Balance as at December 31, 2009
Exchange difference on conversion of
financial statements
Dividend paid
Interim dividend paid
Net profit (loss) for the year
Balance as at December 31, 2010

Note

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
หุ้นสามัญ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
กำไรสุทธิสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Statements of Changes In Shareholders’ Equity

For The Years Ended December 31, 2010 and 2009

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

Statements of Changes In Shareholders’ Equity
For The Years Ended December 31, 2010 and 2009

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
กำไรสุทธิสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
กำไรสุทธิสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

14
14

14
14

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000,000.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
15,000,000.00
99,016,097.48
0.00 (18,000,000.00)
0.00 (15,000,000.00)
0.00
81,769,057.68
15,000,000.00 147,785,155.16
0.00 (30,000,000.00)
0.00 (17,999,700.00)
0.00
76,916,499.74
15,000,000.00 176,701,954.90

(หน่วย : บาท)
รวม
351,616,097.48
(18,000,000.00)
(15,000,000.00)
81,769,057.68
400,385,155.16
(30,000,000.00)
(17,999,700.00)
76,916,499.74
429,301,954.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

Separate financial statements
Note Issued and paidup share capital
Balance as at December 31, 2008
150,000,000.00
Dividend paid
14
0.00
Interim dividend paid
14
0.00
Net profit for the year
0.00
Balance as at December 31, 2009
150,000,000.00
Dividend paid
14
0.00
Interim dividend paid
14
0.00
Net profit for the year
0.00
Balance as at December 31, 2010
150,000,000.00

Premium on
share capital
87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00
0.00
0.00
0.00
87,600,000.00

Retained
Appropriated
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00

earnings
Unappropriated
99,016,097.48
(18,000,000.00)
(15,000,000.00)
81,769,057.68
147,785,155.16
(30,000,000.00)
(17,999,700.00)
76,916,499.74
176,701,954.90

(Unit : Baht)
Total
351,616,097.48
(18,000,000.00)
(15,000,000.00)
81,769,057.68
400,385,155.16
(30,000,000.00)
(17,999,700.00)
76,916,499.74
429,301,954.90

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเสื่อมราคา
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
กำไรจากการขาย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าโฆษณาค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน

107,522,582.10

102,140,384.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
107,654,505.69

102,690,780.95

552,670.45
438,732.29
552,670.45
438,732.29
23,617,755.99 22,899,587.73 23,617,755.99 22,899,587.73
(269,867.47)
(119,555.84)
(269,867.47)
(119,555.84)
844,114.90
1,622,146.12
844,114.90
1,622,146.12
(1,013,464.66)
(970,320.13) (1,013,464.66)
(970,320.13)
516,908.45
2,427,793.85
516,908.45
2,427,793.85
131,770,699.76 128,438,768.78 131,902,623.35 128,989,164.97

43,122,859.10 (34,857,575.25) 40,858,801.12 (36,437,477.29)
(35,300,558.53) 15,613,662.66 (31,685,066.10) 16,402,406.01
(955,479.00) (1,106,750.51)
(951,823.93) (1,104,044.54)
(155,425.22)
406,767.60
(155,300.00)
410,600.00

16,817,481.74
8,299,532.10 16,547,155.85
8,169,894.19
(603,692.05) (2,186,032.01)
(603,692.05) (2,186,032.01)
526,554.03
4,600,573.83
1,152,247.13
3,494,407.19
155,222,439.83 119,208,947.20 157,064,945.37 117,738,918.52
(516,908.45) (2,437,383.34)
(516,908.45) (2,437,383.34)
(28,027,478.69) (12,792,868.78) (28,027,478.69) (12,792,868.78)
126,678,052.69 103,978,695.08 128,520,558.23 102,508,666.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

(48,125,238.43) (7,111,996.59) (48,125,238.43) (7,111,996.59)
0.00
0.00
0.00
(277,400.00)
1,026,048.71
976,448.60
1,026,048.71
976,448.60
(18,201,827.84) (7,752,752.45) (18,201,827.84) (7,752,752.45)
(65,301,017.56) (13,888,300.44) (65,301,017.56) (14,165,700.44)
0.00
(7,616,922.00)
0.00
(7,616,922.00)
(28,270,000.00) (20,040,000.00) (28,270,000.00) (20,040,000.00)
0.00
277,400.00
0.00
0.00
(47,999,700.00) (33,000,000.00) (47,999,700.00) (33,000,000.00)
(76,269,700.00) (60,379,522.00) (76,269,700.00) (60,656,922.00)
124,488.31
(141,608.25)
0.00
0.00
(14,768,176.56) 29,569,264.39 (13,050,159.33) 27,686,043.96
55,620,722.73 26,051,458.34 53,737,502.30 26,051,458.34
40,852,546.17 55,620,722.73 40,687,342.97 53,737,502.30

Statements of Cash Flows

For The Years Ended December 31, 2010 and 2009
Consolidated
financial statements (Baht)
2010
2009

Cash flows from operating activities
Profit before corporate income tax
Adjustment
Doubtful accounts
Depreciation
Unrealized gain on exchange rate
Loss on devaluation of inventories
Gain on disposal/termination of
fixed assets
Interest expenses
(Increase) Decrease in operating assets
Trade accounts receivable
Inventories
Other current assets
Other non-current assets
Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade accounts payable
Accrued advertising expenses
Other current liabilities
Cash generated (paid for) from operations
Interest paid
Corporate income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities
Notes to financial statements are parts of these financial statements.

Cash flows from investing activities
Increase in current investment
Payment for investment in subsidiary
Proceeds from sales of fixed assets
Payments for purchase of fixed assets
Net cash provided by (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
Decrease in short-term loans from
financial institutions
Decrease in long - term loans
Proceeds from minority interest
Payments for dividend
Net cash provided by (used in) financing activities
Exchange difference on conversion of financial statements
Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at January 1
Cash and cash equivalents as at December 31

Separate
financial statements (Baht)
2010
2009

107,522,582.10

102,140,384.76

107,654,505.69

102,690,780.95

552,670.45
23,617,755.99
(269,867.47)
844,114.90

438,732.29
22,899,587.73
(119,555.84)
1,622,146.12

552,670.45
23,617,755.99
(269,867.47)
844,114.90

438,732.29
22,899,587.73
(119,555.84)
1,622,146.12

(1,013,464.66)
516,908.45
131,770,699.76

(970,320.13)
2,427,793.85
128,438,768.78

(1,013,464.66)
516,908.45
131,902,623.35

(970,320.13)
2,427,793.85
128,989,164.97

43,122,859.10
(35,300,558.53)
(955,479.00)
(155,425.22)

(34,857,575.25)
15,613,662.66
(1,106,750.51)
406,767.60

40,858,801.12
(31,685,066.10)
(951,823.93)
(155,300.00)

(36,437,477.29)
16,402,406.01
(1,104,044.54)
410,600.00

16,817,481.74
(603,692.05)
526,554.03
155,222,439.83
(516,908.45)
(28,027,478.69)
126,678,052.69

8,299,532.10
(2,186,032.01)
4,600,573.83
119,208,947.20
(2,437,383.34)
(12,792,868.78)
103,978,695.08

16,547,155.85
(603,692.05)
1,152,247.13
157,064,945.37
(516,908.45)
(28,027,478.69)
128,520,558.23

8,169,894.19
(2,186,032.01)
3,494,407.19
117,738,918.52
(2,437,383.34)
(12,792,868.78)
102,508,666.40

Consolidated
financial statements (Baht)
2010
2009

Separate
financial statements (Baht)
2010
2009

(48,125,238.43)
0.00
1,026,048.71
(18,201,827.84)
(65,301,017.56)

(7,111,996.59)
0.00
976,448.60
(7,752,752.45)
(13,888,300.44)

(48,125,238.43)
0.00
1,026,048.71
(18,201,827.84)
(65,301,017.56)

(7,111,996.59)
(277,400.00)
976,448.60
(7,752,752.45)
(14,165,700.44)

0.00
(28,270,000.00)
0.00
(47,999,700.00)
(76,269,700.00)
124,488.31
(14,768,176.56)
55,620,722.73
40,852,546.17

(7,616,922.00)
(20,040,000.00)
277,400.00
(33,000,000.00)
(60,379,522.00)
(141,608.25)
29,569,264.39
26,051,458.34
55,620,722.73

0.00
(28,270,000.00)
0.00
(47,999,700.00)
(76,269,700.00)
0.00
(13,050,159.33)
53,737,502.30
40,687,342.97

(7,616,922.00)
(20,040,000.00)
0.00
(33,000,000.00)
(60,656,922.00)
0.00
27,686,043.96
26,051,458.34
53,737,502.30

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Notes To Financial Statements

1. ข้อมูลทั่วไป

1. GENERAL INFORMATION				

As At December 31, 2010 and 2009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1.1 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท มหาชนจำกั ด เมื่ อ วั น ที่ 9
เมษายน 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000346
1.2 บริษัทฯ มีสถานประกอบการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1061, 1063,
1065, 1067, 1069 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 90/1 และ 109 หมู่ที่ 9
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.3 บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ นำเข้ า ส่ ง ออก ผลิ ต และจำหน่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น และกำจั ด แมลงทุ ก ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ำความสะอาด
ทุกประเภท ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ปุ๋ย ยาบำรุงพืช ผลิตภัณฑ์สีทาไม้
ตลอดจนเคมีภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลงทำลายไม้

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ไ ด้ จั ด ทำขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ วไป ภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 และตามข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำ
และนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัด
มูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผย
ไว้ในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม			

						
3.1 งบการเงินรวมของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
ดังต่อไปนี้
ประเทศ
บริษัทย่อย
Sherwood Chemicals ออสเตรเลีย
Australasia Pty Ltd.
Sherwood Chemicals มาเลเซีย
(Malaysia) Sdn Bhn
(ถือหุ้นโดย Sherwood
Chemicals Australasia
Pty Ltd. ร้อยละ 100)

สัดส่วนการลงทุน(%)
2553
2552
50

50

50

0

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์
กำจัดแมลงทุกชนิด
และสินค้าอื่นเช่น
เดียวกับบริษัทใหญ่

			
3.2 งบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล สำหรับรายการ
ที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสำหรับ
รายการที่เป็นรายได้และ ค่าใช้จ่ายผลต่างซึ่งเกิดจากการแปลงค่าดังกล่าว
ได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น				
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รายงานประจำปี 2553

								
1.1 The Company was registered as a Public Company
Limited on April 9, 2005 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. FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION BASIS
These financial statements have been prepared in
conformity with the generally accepted accounting principles
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and
presented in accordance with the notification of Department of
Business Development by Ministry of Commerce dated January
30, 2009 regarding the condensed form should be included in
the financial statements B.E. 2552, and in accordance with the
regulation of the Securities and Exchange commission
regarding the preparation and presentation of the financial
reporting under the Securities and Exchange Act B.E. 2535.
The financial statements have been prepared under the
historical cost convention, except as transaction disclosed in
related accounting policy.
		

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 :						
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 %
2010
2009

Australia

50

50

Malaysia

50

0

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 balance sheets date for assets and liabilities
and average monthly exchange rate for revenues and expenses.
Difference from conversion of those transaction is stated as
“Exchange difference on conversion of financial statements”.
									

3.3 งบการเงิ น รวมนี้ จั ด ทำขึ้ นโดยใช้ นโยบายการบั ญ ชี เ ดี ย วกั น
สำหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน
3.4 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
ยอดกำไรที่คิดระหว่างกันกับที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของบริษัทฯ กั บ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ
ของบริษัทย่อยได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว			
3.5 ในระหว่างไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ
ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50				
3.6 ในระหว่างไตรมาส 4 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 Sherwood
Chemicals Australasia Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงทุนในบริษัท
แห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 100 จึงมีผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนทางอ้อม
ในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 50 					

4. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่			
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 และฉบับที่
50/2553 ถึง 55/2553 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2553 ในเรื่องมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น โดยประกาศใช้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 32
ฉบับ โดยแบ่งเป็น 25 ฉบับ ซึ่งใช้แทนฉบับเดิม โดยมีการจัดเรียงเลขระบุ
ฉบับใหม่ ให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งบางฉบับไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลักการสำคัญและบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการ
สำคัญบางส่วน และอีก 7 ฉบับ เป็นการประกาศใช้ใหม่ รายละเอียดดังนี้
4.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้
แทนฉบับเดิม
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด

26 พฤษภาคม 2553
1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

				

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

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 third quarter, on July 22, 2009, the
Company has investment in Australia subsidiary which is a new
incorporation, in the percentage of investment at 50 percent.
3.6 In during the forth quarter, on November 11, 2010.
Sherwood Chemicals Australasia Ply Ltd., a subsidiary has
investment in 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. NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUANCE
The Federation of Accounting Professions issued Notification
17/2553, 50/2553 through 55/2553, as pertinent to Accounting
Standards (Revised 2009), Financial Reporting Standards (Revised
2009), and Interpretation of Financial Reporting Standards announced
through the Royal Gazettes on May 26, 2010 and December 15,
2010 respectively implementing 32 accounting standards, financial
reporting standards, and interpretation of financial reporting
standards. These comprise 25 standards replacing the previous
versions with identification numbers rearranged to be identical
to international accounting standards, of which certain standards
were unchanged in principle, certain others were with partial
change in principle, and 7 standards were newly implemented
detailed as follows:
4.1 Accounting and financial reporting standards replaced
the previous versions
Accounting standards/Financial reporting standards

Effective date

Framework for the Preparation and Presentation
of Financial Statements (Revised 2009)
TAS 1 (Revised 2009)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (Revised 2009)
Inventories
TAS 7 (Revised 2009)
Statements of Cash Flows
TAS 8 (Revised 2009)
Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors
TAS 10 (Revised 2009)
Events After the Reporting Period
TAS 11 (Revised 2009)
Construction Contracts
TAS 16 (Revised 2009)
Property, Plant and Equipment

May 26, 2010
January 1, 2011
January 1, 2011
January 1, 2011
January 1, 2011
January 1, 2011
January 1, 2011
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ในเงินตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดำเนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2554

TAS 17 (Revised 2009) Leases
January 1, 2011
TAS 18 (Revised 2009) Revenue
January 1, 2011
TAS 20 (Revised 2009)
January 1, 2013
Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance
TAS 21 (Revised 2009)
January 1, 2013
The Effects of Changes in Foreign
Exchange Rate
January 1, 2011
TAS 23 (Revised 2009) Borrowing Costs
TAS 24 (Revised 2009)
January 1, 2011
Related Party Disclosures
TAS 27 (Revised 2009)
January 1, 2011
Consolidated and Separate Financial
Statements
TAS 28 (Revised 2009)
January 1, 2011
Investments in Associates
TAS 31 (Revised 2009)
January 1, 2011
Interests in Joint Venture
TAS 33 (Revised 2009) Earnings per Share January 1, 2011
TAS 34 (Revised 2009)
January 1, 2011
Interim Financial Reporting
TAS 36 (Revised 2009)
January 1, 2011
Impairment of Assets
TAS 37 (Revised 2009)
January 1, 2011
Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets
TAS 38 (Revised 2009)
January 1, 2011
Intangible Assets
TAS 40 (Revised 2009)
January 1, 2011
Investment Property
January 1, 2011
TFRS 3 (Revised 2009)
Business Combination
TFRS 5 (Revised 2009)
January 1, 2011
Non-current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations
							
The Company’s management has assessed the effect of
these standards and believes that TAS 11 (Revised 2009), TAS
20 (Revised 2009), TAS 28 (Revised 2009), TAS 31 (Revised
2009), TAS 40 (Revised 2009), TFRS 3 (Revised 2009) and TFRS
5 (Revised 2009) are not relevant to the Company’s business.
As for relevant accounting standards, and financial reporting
standards, the management has assessed the effect and found
to have no material zimpact on financial statements. The Company
shall adopt these relevant standards beginning on the effective
dates. 								
			
									
			
									

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2552) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) ไม่เกี่ยวข้อง
กับกิจการ ส่วนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเริ่มนำมาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช้โดยฝ่ายบริหาร
ประเมินแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
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As At December 31, 2010 and 2009

4.2 มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
ประกาศใช้ใหม่							
			

4.2 New accounting standards and financial reporting
standard in issue for adoption				
					

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้

Accounting standards/Financial reporting standards

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสำรวจและ
ประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สัญญาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

TAS 12 Income Taxes
TAS 19 Employee Benefits
TAS 26 Accounting and Reporting by
Retirement Benefit Plans
TAS 29 Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies
TFRS 2 Share Based Payment

January 1, 2013
January 1, 2011
January 1, 2011

TFRS 6 Exploration for and Evaluation
of Mineral Resources
TIFRS 15 Construction Contract

January 1, 2011

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

Effective date

January 1, 2011
January 1, 2011

January 1, 2011

				

ฉบับที่ 15 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 ฉบับที่ 29 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 2 ฉบับที่ 6 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และฉบับที่
19 บริษัทฯ จะเริ่มนำมาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงิน

		
TAS 26, TAS 29, TFRS 2, TFRS 6 and TIFRS 15 are not
relevant to the Company’s business. The Company will apply
TAS 12 and TAS 19, on the effective date which the management
of the Company is being evaluated the effect of those standards
on the financial statements.

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย				
		 5.1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
			 คงค้าง 					
		 5.1.2 รายได้จากการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้เมื่อ
			 ส่งมอบสินค้า และโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
			 สาระสำคัญให้แก่ลูกค้า โดยหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันฝาก และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ 				
5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาค้างชำระของลูกหนี้การค้า โดยกำหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเป็นร้อยละของลูกหนี้การค้า ประกอบกับการพิจารณาจาก
ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกหนี้แต่ละรายร่วมด้วย ดังนี้		
				
				

5.1 Revenues and Expenses Recognition			
		 5.1.1 Revenues and expenses are recognized on an
			 accrual basis. 				
		 5.1.2 Revenues from sales are recognized when the
			 goods are delivered, the significant risk and
			 rewards have been transferred to the customers
			 less returned and discount. 			
5.2 Cash and Cash Equivalents 			
		 Cash and cash equivalents are cash on hand and
deposits at financial institution held to maturity not over three
months from the deposit date without restriction on withdrawal.
5.3 Allowance for Doubtful Accounts			
The Company and subsidiary provided allowance for
doubtful accounts by considering the overdue period of the
accounts receivable in percentage and the abilities to repay the
debts of each accounts receivable as following :		
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สถานภาพลูกหนี้

ร้อยละของการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1

ไม่ค้างชำระหักส่วนที่ได้รับชำระ
ภายใน 10 วัน หลังวันสิ้นงวด
ค้างชำระ 1-30 วัน
2
ค้างชำระ 31-60 วัน
5
ค้างชำระ 61-90 วัน
10
ค้างชำระ 91-360 วัน
20
ค้างชำระ 361 วันขึ้นไป
100
				
5.4 สินค้าคงเหลือ					
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยตี ร าคาสิ น ค้ า คงเหลื อในราคาทุ น โดยวิ ธี
เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
5.5 เงินลงทุน						
เงิ น ลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า บริ ษั ท ฯ แสดงด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม รับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงด้วยราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 			
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
		
บริษัทฯ แสดงที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน
หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่เกี่ยวข้องและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี) 								
บริษัทฯ ตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานจำนวนปีโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
									
จำนวนปี
อาคารโรงงาน
20
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 10
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
5
ยานพาหนะ
5
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
									
5.7 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ				
บริษัทฯ บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ ยอดคงเหลือของ
บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น เว้นแต่รายการที่ได้ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ากับธนาคารจะใช้อัตราที่ตกลงกันนั้นแทน		
กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					
5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์				
บริษัทฯ ได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคา
ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้น ๆ ตามปกติธุรกิจ หรือมูลค่าจากการใช้แล้ว
แต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่ การสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ หรือ
พิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ราคา
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Notes To Financial Statements
As At December 31, 2010 and 2009
Receivable Status

Percentage of Allowance
for Doubtful Accounts
1

Undue only the portion has not
received payment within 10 days
after the end of the year
Overdue 1-30 days
2
Overdue 31-60 days
5
Overdue 61-90 days
10
Overdue 91-360 days
20
Overdue 361 days onwards
100
								
5.4 Inventory 					
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable
value. Cost is determined on a first-in first-out (FIFO) method.
5.5 Investments
Trading securities are stated at fair value. Gain or loss on
changes in fair value is recognized as income or expenses in the
statements of income.
Investment in subsidiary is stated at cost net of provision
for impairment (if any).
5.6 Property, Plant and Equipment
Land is stated at cost. Property, plant and equipment are
stated at cost less accumulated depreciation and provision for
impairment of assets (if any).
Property, plant and equipment are depreciated on a straight
- line method over the estimated useful lives of the assets as
follows:								
			
Number of years
Factory building
20
Machinery and equipment
5 - 10
Furniture and fixtures
5
Vehicles
5
Land and assets in progress have not been depreciated.
									
5.7 Transactions in Foreign Currencies			
The Company records its transactions in foreign currencies
converted into Thai Baht by using the exchange rates ruling on
the transaction dates. The outstanding balances of accounts in
foreign currencies as at the balance sheets date are converted
into Thai Baht by using the exchange rates ruling on the same
day. Except that the transaction in foreign currencies which
have forward foreign exchanges contracts are converted into
Thai Baht by using forward foreign exchange rate according to
the contracts.							
Gain or loss on exchange rate are recorded as revenues or
expenses from operation.					
5.8 Impairment of Assets 				
The Company has considered the impairment of assets
whenever events or changes indicated the carrying amount of an
assets exceeds its net recoverable value (net selling price of the
assets under current operation or its utilization value whichever
is higher). The Company will consider the impairment for each
assets item or each asset unit generating cash flows, whenever

ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนและจะบันทึกกลับรายการผลขาด
ทุนจากการด้อยค่าต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป
หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง				
5.9 เครื่องมือทางการเงิน					
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงไว้ในงบดุล ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้อื่ น
เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น นโยบายการบัญชีเกณฑ์การ
รับรู้และวัดมูลค่าสำหรับแต่ละรายการได้มีการเปิดเผยและแยกตามแต่ละ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง							
5.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน				
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน				
บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการ
จ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสม
เข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการนั้น						
สำรองเงินบำเหน็จ					
ข้อผูกพันตามนโยบายการจ่ายเงินบำเหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณ
อายุ ซึ่ ง เงิ น ผลประโยชน์ ที่ จ ะให้ แ ก่ พ นั ก งาน เมื่ อ ครบเกษี ย ณอายุ ต าม
กฎหมายแรงงานกำหนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบ
เกษียณอายุ							
5.11 ภาษีเงินได้						
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษี
ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร บริษัทย่อยในต่างประเทศคำนวณภาษี
เงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น		
5.12 ประมาณการทางบัญชี				
การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบาง
กรณี ฝ่ า ยบริ ห ารอาจต้ อ งใช้ ก ารประมาณการและตั้ ง ข้ อ สมมุ ม ติ ฐ าน
บางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และ
การเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลัง
งวดอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้				
5.13 ประมาณการหนี้สิน					
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ
อนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว
คาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระ
ภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปเพื่อ
ประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ และบริษัทย่อย
จะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจำนวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง					
5.14 กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้ว 			
									

is practical. In case of the carrying amount of an asset exceeds
its net recoverable value, the Company will recognize an impairment
in the statements of income. The Company will reverse the impairment
loss whenever there is an indication that there is no longer impairment
or reduction in impairment. 				
5.9 Financial Instruments				
Financial assets shown in balance sheets consist of cash
and cash equivalents, current investment, accounts receivable,
other receivables, accounts payable, long-term loans and other
payables. The accounting policies and method adopted the basis
of recognition and measurement of each transaction have been
disclosed in related item. 					
5.10 Employees Benefit					
Provident fund					
The Company has established provident fund under the
defined contribution plan. The fund’s assets are separated
entities which are administered by the outsider fund manager.
The Company and employees made contribution into such
provident fund. The Company’s contribution payments to the
provident fund were recorded as expenses in statements of
income in the period in which they are incurred.		
Retirement benefit					
This obligation is to provide retirement benefit to retired
employees under the defined retirement plan, determined by the
labor law. The Company will record the retirement cost in the
period in which the employees retired.				
5.11 Income Tax					
The Company recognized income tax by calculating from
taxable net profit based on the conditions as described in the
Revenue Code. Subsidiary in an overseas calculated income tax
based on the tax rate as prescribed by tax law in force in that
country.								
5.12 Accounting Estimates				
The preparation of financial statements in conformity with
generally accepted accounting principles require management
to make estimates for certain accounting transactions, affecting
amounts reported in the financial statements and notes related
thereto. Subsequent actual results may differ from estimates.
5.13 Provisions					
The Company and subsidiary recognizes a provision when
an entity has a present legal or constructive obligation as a
result of a past event. It is probable that an outflow of economic
benefits resources will be required to settle the obligation and
reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
If some or all the expenditure is required to settle a provision,
is expected to be reimbursed when it is virtually certain that
reimbursement will be received if the Company and subsidiary
settles the obligation. The amount recognized should not exceed
the amount of the provision.					
5.14 Earnings per Share				
Earnings per share as presented in the statements of
income is the basic earnings per share which is determined by
dividing the net profit (loss) for the year by the weighted average
numbers of common share issued and paid-up during the year.
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด					
สำหรับปี 2553						
บริ ษั ท ฯ มี ค่ า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรค้ า งชำระจำนวน 1.06 ล้ า นบาท
แสดงไว้เป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่น

As At December 31, 2010 and 2009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

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

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS			
								
6.1 Cash and cash equivalents consist of

Cash
Current accounts
Savings deposit
Bills of exchange
Total

งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
2553
2552
208,461.09
448,235.58
208,461.09
448,235.58
34,706,264.52
31,316,394.46
34,541,080.20
31,284,629.17
937,820.56
3,856,092.69
937,801.68
2,004,637.55
5,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
40,852,546.17
55,620,722.73
40,687,342.97
53,737,502.30
			
				
6.2 Non - cash transaction					
For the year 2010					
The Company has the outstanding of purchase of fixed
assets amount of Baht 1.06 million presented as other current
liabilities.
									
Separate financial
Consolidated financial
statements (ฺBaht)
statements (ฺBaht)
2010
2009
2010
2009
208,461.09
448,235.58
208,461.09
448,235.58
34,706,264.52
31,316,394.46
34,541,080.20
31,284,629.17
937,820.56
3,856,092.69
937,801.68
2,004,637.55
5,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
20,000,000.00
40,852,546.17
55,620,722.73
40,687,342.97
53,737,502.30

7. เงินลงทุนชั่วคราว

7. CURRENT INVESTMENT 				

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
กองทุนเปิดตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง

8. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย			
							

ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างรับ
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ
- น้อยกว่า 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
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As at December 31, 2010 and 2009, the Company has
investment in open-end fund in the form of treasury stock with
a financial institution.
		
						

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

110,451,629.15

152,940,268.07

113,928,721.39

154,520,170.11

7,068,429.87
1,561,232.24
105,879.24
186,840.96
119,374,011.46
(2,254,176.85)
117,119,834.61

8,418,053.27
744,443.90
0.00
0.00
162,102,765.24
(1,701,506.40)
160,401,258.84

6,085,405.14
2,911,124.75
105,879.24
186,840.93
123,217,971.45
(2,254,176.85)
120,963,794.60

8,418,053.27
744,443.90
0.00
0.00
163,682,667.28
(1,701,506.40)
161,981,160.88

8. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - NET		
Consolidated financial
statements (ฺBaht)
2010
2009

Trade accounts receivable separated by aging
Undue
110,451,629.15
Overdue
- Less than 3 months
7,068,429.87
- Over 3 to 6 months
1,561,232.24
- Over 6 to 12 months
105,879.24
- Over 12 months
186,840.96
Total
119,374,011.46
Less Allowance for doubtful accounts
(2,254,176.85)
Net
117,119,834.61
									
			

Separate financial
statements (ฺBaht)
2010
2009

152,940,268.07

113,928,721.39

154,520,170.11

8,418,053.27
744,443.90
0.00
0.00
162,102,765.24
(1,701,506.40)
160,401,258.84

6,085,405.14
2,911,124.75
105,879.24
186,840.93
123,217,971.45
(2,254,176.85)
120,963,794.60

8,418,053.27
744,443.90
0.00
0.00
163,682,667.28
(1,701,506.40)
161,981,160.88

(บาท)
2552
27,358,758.38
1,442,807.63
43,457,934.71
20,094,027.38
40,235.00
92,393,763.10
(1,622,146.12)
90,771,616.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
37,318,188.54
26,570,015.03
1,100,593.62
1,442,807.63
59,213,685.50
43,457,934.71
19,097,802.99
20,094,027.38
6,559,815.20
40,235.00
123,290,085.85
91,605,019.75
(2,466,261.02)
(1,622,146.12)
120,823,824.83
89,982,873.63

Consolidated financial
statements (ฺBaht)
2010
2009
41,722,424.32
27,358,758.38
1,100,593.62
1,442,807.63
59,213,685.50
43,457,934.71
19,097,802.99
20,094,027.38
6,559,815.20
40,235.00
127,694,321.63
92,393,763.10
(2,466,261.02)
(1,622,146.12)
125,228,060.61
90,771,616.98

Separate financial
statements (ฺBaht)
2010
2009
37,318,188.54
26,570,015.03
1,100,593.62
1,442,807.63
59,213,685.50
43,457,934.71
19,097,802.99
20,094,027.38
6,559,815.20
40,235.00
123,290,085.85
91,605,019.75
(2,466,261.02)
(1,622,146.12)
120,823,824.83
89,982,873.63

9. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย			
								

สินค้าสำเร็จรูป
งานระหว่างทำ
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ์
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
สุทธิ
									

งบการเงินรวม
2553
41,722,424.32
1,100,593.62
59,213,685.50
19,097,802.99
6,559,815.20
127,694,321.63
(2,466,261.02)
125,228,060.61

9. INVENTORIES - NET

Finished goods
Work in process
Raw materials
Packaging
Goods in transit
Total
Less Allowance for devaluation of inventories
Net
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As At December 31, 2010 and 2009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย			
							

ชื่อบริษัท
Sherwood Chemicals
Australasia Pty Ltd.

จดทะเบียน
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ทุนชำระแล้ว
(ดอลล่าร์
ออสเตรเลีย)
20,000

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2553
2552
50
50

วิธีราคาทุน
(บาท)

2553
277,400.00

2552
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 ลงทุนในบริษัทดังกล่าว
จำนวน 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 			
10.2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ลงทุนทางอ้อมในบริษัท
Sherwood Chemicals (Malaysia) Sdn Bhn สัดส่วนการลงทุน ร้ อ ยละ
50 โดยลงทุนผ่าน Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.		
งบการเงินสำหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของ
บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งข้างต้นที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม ผ่านการสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Percentage of investment
(%)
2010
2009
50
50

Separated Cost
(Baht)
2010
2009
277,400.00
277,400.00

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 Ply 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. 				
								
11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย		
									
(หน่วย : บาท)
			
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วน
อาคารโรงงาน
เครื่องจักร
เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ
รวม
ปรับปรุงที่ดิน
และอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน
สินทรัพย์ - ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
111,591,000.00 173,537,630.90 114,075,014.21
17,118,875.94 13,451,518.00 429,774,039.05
ซื้อ
0.00
1,163,000.00 11,372,040.29
1,257,685.60 4,106,000.00 17,898,725.89
จำหน่าย
0.00
0.00
(47,734.93)
(1,563,292.75) (3,063,900.00) (4,674,927.68)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
111,591,000.00 174,700,630.90 125,399,319.57
16,813,268.79 14,493,618.00 442,997,837.26
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
0.00 55,261,390.75 78,607,048.90
13,818,757.79 6,986,999.57 154,674,197.01
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
0.00
8,706,618.35 10,964,993.14
1,560,595.59 2,385,548.91 23,617,755.99
ค่าเสื่อมราคาที่จำหน่าย
0.00
0.00
(47,733.93)
(1,550,712.70) (3,063,897.00) (4,662,343.63)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
0.00 63,968,009.10 89,524,308.11
13,828,640.68 6,308,651.48 173,629,609.37
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ - ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
111,591,000.00 118,276,240.15 35,467,965.31
3,300,118.15 6,464,518.43 275,099,842.04
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
111,591,000.00 110,732,621.80 35,875,011.46
2,984,628.11 8,184,966.52 269,368,227.89
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET
								
Land and land
improvement
Assets - Cost
As at December 31, 2009
Purchase
Disposal
As at December 31, 2010
Accumulated depreciation
As at December 31, 2009
Depreciation for the year
Depreciation - write off
As at December 31, 2010
Net assets value
As at December 31, 2009
As at December 31, 2010

Consolidated and Separate financial statements
Machinery, tools Furniture, fixtures Vehicles
Factory
and equipment office equipment
building

111,591,000.00 173,537,630.90 114,075,014.21
0.00
1,163,000.00 11,372,040.29
0.00
0.00
(47,734.93)
111,591,000.00 174,700,630.90 125,399,319.57
0.00
0.00
0.00
0.00

55,261,390.75
8,706,618.35
0.00
63,968,009.10

78,607,048.90
10,964,993.14
(47,733.93)
89,524,308.11

111,591,000.00 118,276,240.15
111,591,000.00 110,732,621.80

35,467,965.31
35,875,011.46

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 และ 2552 อาคารและอุ ป กรณ์
ราคาทุนจำนวน 64.86 ล้านบาท และ 58.96 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ
ได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ 			
งบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ไปลงทุนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2552 ไม่มีการซื้อสินทรัพย์ประจำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคารสองแห่ง จำนวน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
MOR ต่อปี และบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำเข้าวัตถุดิบและเครื่อง
จักรจากต่างประเทศกับธนาคารสองแห่ง จำนวนรวม 60 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR ลบ 1 ต่อปี และร้อยละ MRR ต่อปี 		
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ บริษัทฯ ต้องไม่นำที่ดินและอุปกรณ์
ทั้งหมดไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพัน การรักษาอัตราส่วนความ
สามารถในการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า เป็นต้น

12. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ ประกอบด้วย			

								
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
เงินกู้ยืมระยะยาว
0.00
28,270,000.00
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบ
กำหนดชำระในหนึ่งปี
0.00
(20,040,000.00)
สุทธิ
0.00
8,230,000.00
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ่ง วงเงิน 60 ล้านบาท
จ่ายชำระคืนเงินต้นทุกเดือน เดือนละ 1.67 ล้านบาท เริ่มชำระเดือน
มิ ถุ น ายน 2551 สิ้ น สุ ด เดื อ นพฤษภาคม 2554 อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ

(Unit : Baht)
Total

17,118,875.94 13,451,518.00 429,774,039.05
1,257,685.60 4,106,000.00 17,898,725.89
(1,563,292.75) (3,063,900.00) (4,674,927.68)
16,813,268.79 14,493,618.00 442,997,837.26
13,818,757.79 6,986,999.57 154,674,197.01
1,560,595.59 2,385,548.91 23,617,755.99
(1,550,712.70) (3,063,897.00) (4,662,343.63)
13,828,640.68 6,308,651.48 173,629,609.37
3,300,118.15
2,984,628.11

6,464,518.43 275,099,842.04
8,184,966.52 269,368,227.89

As at December 31, 2010 and 2009, plant and equipment
at cost of Baht 64.86 million and Baht 58.96 million, respectively
were fully depreciated but are still being operated. 		
The financial statements of subsidiary which was invested
on July 22, 2009, there are no fixed assets purchasing account.
As at December 31, 2010 and 2009, 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 investment 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. LONG - TERM LOANS - NET

Long - term loans
Less Current portion of
long - term debts
Net

Consolidated and Separate
financial statements (Baht)
2010
2009
0.00
28,270,000.00
0.00
0.00

(20,040,000.00)
8,230,000.00

The Company has long - term loans from a bank for the
credit line of Baht 60 million with monthly principal repayment of
Baht 1.67 million each, starting in June 2008 and ending in May
2011, at the interest rate of MLR - 0.5% per annum.
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MLR - 0.5 ต่อปี โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้
เช่น ต้องไม่นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมด ไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือ
ก่อภาระผูกพันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้ยืม, การรักษาอัตรา
ส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 ต่อ 1, การรักษาอัตราส่วน
ความสามารถในการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า เป็นต้น 		
ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

The Company must comply with condition in loans agreement,
such as it must not take all land, building and equipment to
dispose, transfer or cause any obligations without permission by
the lender, to maintain the debt to equity ratio not exceed 1:1
and debt service coverage ratio not less than 1.5 time etc.
In the third quarter of 2010, the Company has made
repayment for such long - term loans in full.			
								

13. สำรองตามกฎหมาย

							
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.							
				

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีไว้เป็นสำรองตามกฏหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี ห ลั ง หั ก ด้ ว ยขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า ทุ น สำรองตาม
กฎหมายนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสำรอง
ตามกฎหมายนี้ไม่อาจนำไปจ่ายเงินปันผลได้

14. การจัดสรรกำไรสะสม
สำหรับปี 2553						
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.12 บาท จำนวน 150 ล้านหุ้น รวมจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในระหว่างงวด				
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9
เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
จำนวน 150 ล้ า นหุ้ น รวมจำนวน 45 ล้ า นบาท โดยหั ก เงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในปี 2552 จำนวน 15 ล้านบาท คงเหลือเป็น
เงินปันผลที่ต้องจ่าย จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ส่วนที่เหลือแล้วในระหว่างงวด					
สำหรับปี 2552						
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2552 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 150 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในระหว่างงวด 			
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2552 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
จำนวน 150 ล้ า นหุ้ น รวมจำนวน 30 ล้ า นบาท โดยหั ก เงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในปี 2551 จำนวน 12 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงิน
ปันผลจ่ายคราวนี้ จำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว
ในระหว่างงวด

15. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท
ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยไม่รวมถึงเงิน
เดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร
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As At December 31, 2010 and 2009

13. LEGAL RESERVE					

14. RETAINED EARNINGS APPROPRIATION		

								
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 fiscal period.		
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
for150 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
fiscal period.							
For the year 2009					
According to the minutes of Directors Meeting No.3/2009
held on August 6, 2009, the Company passed the resolution to
pay interim dividend to the shareholders at the rate of Baht 0.10
per share for 150 million shares total amount of Baht 15 million.
The Company, then, has already paid dividend during the fiscal
period. 								
According to minutes of General Shareholders’ Meeting of
year 2009 held on April 3, 2009, the Company passed the
resolution to pay dividend to the shareholders at the rate of
Baht 0.20 per share for150 million shares total amount of Baht
30 million. The Company has already paid interim dividend in the
amount of Baht 12 million, therefore, the remaining dividend to
be paid in this time is Baht 18 million which was paid during
the fiscal year.							
				

15. DIRECTORS’ REMUNERATION			

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

16. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

16 MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES		

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการเฉพาะในฐานะผู้บริหาร และให้ผู้บริหารตาม
นิ ย ามในประกาศสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ อั น ได้ แ ก่
ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา
และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย
									

17. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 - 30 ของ
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือ
เป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี

18. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนหนึง่ ในทรัพย์สนิ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ เกิดขึน้ จาก
รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน
มีรายละเอียดดังนี้ 						
18.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

								
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. 								
			

17. INCOME TAX CALCULATION			

								
Income tax is calculated at the rate of 20 - 30 % of profit
(loss) before deducting with tax expenses and added by the
other expenses which shall not be allowed as expenses in tax
calculation.							

18. TRANSACTION WITH RELATED PERSONS AND
PARTIES
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.		
18.1 General information

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการค้า

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ

กรรมการและผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้ถือหุ้น
ภรรยากรรมการและผู้ถือหุ้น

ค่าที่ปรึกษา
ค่าที่ปรึกษา
ค่าเช่าอาคารชุด

Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทย่อย (อัตราส่วนร้อยละ 50)
และกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น

รายได้จากการ
ขายสินค้า
รายได้จากการ
ขายสินค้า

Name/Related persons and companies

Relationship

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

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

Description

นโยบายการกำหนดราคา
ตามที่ตกลงกัน
ตามที่ตกลงกัน
ค่าเช่าห้องชุด 1 ห้อง อัตราเดือนละ
18,000 บาท ใช้เป็นสวัสดิการ
ต้นทุนบวกกำไร 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
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18.2 รายการทรัพย์สินและหนี้สินกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552
ลูกหนี้การค้า
บริษัท ที โอ เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.

58,031,121.53
0.00
58,031,121.53

111,550,693.22
0.00
111,550,693.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
58,031,121.53
10,024,467.55
68,055,589.08

111,550,693.22
3,060,583.98
114,611,277.20

		
18.2 Assets and liabilities transaction with related persons and parties consist of:
Consolidated financial
statements (Baht)
2010
2009
Trade accounts receivable
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.

58,031,121.53
0.00
58,031,121.53

111,550,693.22
0.00
111,550,693.22

Separate financial
statements (Baht)
2010
2009
58,031,121.53
10,024,467.55
68,055,589.08

111,550,693.22
3,060,583.98
114,611,277.20

		
									
18.3 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

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

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552

389,266,246.18
0.00
389,266,246.18

379,024,424.17
0.00
379,024,424.17

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

379,024,424.17
2,939,602.92
381,964,027.09

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

154,500.00
874,500.00

198,000.00
918,000.00

154,500.00
874,500.00

198,000.00
918,000.00

18.3 Revenues and expenses transaction with related persons and parties

Sales
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.
Selling and administrative expenses
Consulting fee
Mr. Jatuphat Tangkaravakoon
Mr. Tawat Ungsuprasert
Condominium rental
Mrs. Matana Ungsuprasert
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Consolidated financial
statements (Baht)
2010
2009

Separate financial
statements (Baht)
2010
2009

389,266,246.18
0.00
389,266,246.18

379,024,424.17
0.00
379,024,424.17

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

379,024,424.17
2,939,602.92
381,964,027.09

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

240,000.00
480,000.00

154,500.00
874,500.00

198,000.00
918,000.00

154,500.00
874,500.00

198,000.00
918,000.00

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่ายที่สำคัญ มีดังนี้ 		
							

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป
และงานระหว่างทำ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าโฆษณา และส่งเสริมการขาย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

งบการเงินรวม (บาท)
2553
2552
(14,021,451.93)
512,238,014.59
58,246,782.12
23,617,755.99
55,582,802.62
4,606,600.00
27,498,185.00

9,714,697.59
463,685,329.72
53,859,843.00
22,899,587.73
59,467,585.04
3,961,000.00
21,010,024.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2553
2552
(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

8,925,954.24
463,685,329.72
53,859,843.00
22,899,587.73
59,467,585.04
3,961,000.00
21,010,024.00

19. EXPENSES ANALYZED BY NATURE, as follows :
Consolidated financial
statements (Baht)
2010
2009
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

(14,021,451.93)
512,238,014.59
58,246,782.12
23,617,755.99
55,582,802.62
4,606,600.00
27,498,185.00

9,714,697.59
463,685,329.72
53,859,843.00
22,899,587.73
59,467,585.04
3,961,000.00
21,010,024.00

Separate financial
statements (Baht)
2010
2009
(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

8,925,954.24
463,685,329.72
53,859,843.00
22,899,587.73
59,467,585.04
3,961,000.00
21,010,024.00
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2553
161,101,123.89
(126,191,007.36)
34,910,116.53

2552
171,295,366.99
(123,147,221.41)
48,148,145.58

2552
464,026,193.33
(310,384,254.60)
153,641,938.73

Sales
Cost of sales
Gross profit
Profit from operation
Finance costs
Corporate income tax
Net profit

2010
161,101,123.89
(126,191,007.36)
34,910,116.53

2009
171,295,366.99
(123,147,221.41)
48,148,145.58

Wood preservative
2010
513,141,724.43
(342,306,750.40)
170,834,974.03

2009
464,026,193.33
(310,384,254.60)
153,641,938.73

Insecticide

2010
134,139,575.01
(93,611,840.06)
40,527,734.95

2009
126,683,581.83
(93,374,168.60)
33,309,413.23

Consolidated financial statementsa
Type of products
Washing liquid

อื่น ๆ

2010
21,042,445.76
(13,820,499.87)
7,221,945.89

2009
17,397,375.31
(10,825,141.64)
6,572,233.67

2552
17,397,375.31
(10,825,141.64)
6,572,233.67

Others

2553
21,042,445.76
(13,820,499.87)
7,221,945.89

20.1 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

2553
513,141,724.43
(342,306,750.40)
170,834,974.03

กำจัดแมลง

2010
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

Total

2553
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

รวม

2009
779,402,517.46
(537,730,786.25)
241,671,731.21
104,568,178.61
(2,427,793.85)
(20,921,723.27)
81,218,661.49

(Unit : Baht)

2552
779,402,517.46
(537,730,786.25)
241,671,731.21
104,568,178.61
(2,427,793.85)
(20,921,723.27)
81,218,661.49

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

20. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT

ขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
กำไรจากการดำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

รักษาเนื้อไม้

งบการเงินรวม
ประเภทผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาด
2553
2552
134,139,575.01 126,683,581.83
(93,611,840.06) (93,374,168.60)
40,527,734.95
33,309,413.23

20.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอข้อมูลในงบการเงินรวม การดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจหลักคือ ขายผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ กำจัดแมลง
ทำความสะอาด ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ มีดังนี้

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes To Financial Statements

As At December 31, 2010 and 2009

20.2 ในงบการเงินรวมมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่เนื่องจากส่วนงานในต่างประเทศมีรายได้จากการขายสินค้า
ไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสินค้ารวม บริษัทฯ จึงไม่ได้นำเสนอ
ข้อมูลทางการเงิน จำแนกส่วนงานขายต่างประเทศ

20.2 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.

21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

21. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทาง
การเงินนอกงบดุล ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อเก็งกำไรหรือเพื่อค้า		
21.1 นโยบายการบัญชี					
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์
ในการรับรู้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินแต่ละ
ประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.9 		
21.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ				
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็น
ปกติทางการค้า ภายหลังที่ได้กำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย และ
มีการติดตามการชำระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด ณ ปัจจุบันบริษัทฯ
และบริษัทย่อย คาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจาก
การเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า					
21.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย				
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดในอนาคต การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 					
21.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน				
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้
การค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้ทำ
สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี้						
					
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
ลูกหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
เจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

								
For off - balance sheets financial instruments, the Company
and subsidiary have no policy to hold derivative financial
instruments for speculation and trading. 			
21.1 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 5.9.								
21.2 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.		
21.3 Interest rate risk					
Interest rate risk from changes in future market interest rate will
affect the results of the Company’s operation and its cash flows.
The Company has the interest rate risk due to short- term loans
from long-term loans. The Company has not exposed the
financial derivative to hedge interest rate risk.
21.4 Exchange rate risk 				
The Company has risk in exchange rate due to cash at
bank 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
2553
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

6,264.55
16,037.92
0.00

6,262.15
0.00
0.00

6,264.55
16,037.92
329,994.02

6,262.15
0.00
103,438.00

324,500.00
17,400,000.00

5,550.00
0.00

324,500.00
17,400,000.00

5,550.00
0.00
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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
									
21.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน			
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สิน
ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาว
และเจ้าหนี้อื่น							
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

As At December 31, 2010 and 2009
Consolidated financial
statements (Baht)
2010
2009

Separate financial
statements (Baht)
2010
2009

6,264.55
16,037.92
0.00

6,262.15
0.00
0.00

6,264.55
16,037.92
329,994.02

6,262.15
0.00
103,438.00

324,500.00
17,400,000.00

5,550.00
0.00

324,500.00
17,400,000.00

5,550.00
0.00

21.5 Fair value of financial instruments			
Financial assets shown in balance sheets consist of cash
and cash equivalents, current investment, accounts receivable
and other receivables. Financial liabilities shown in balance
sheets consist of accounts payable, long-term loans and other
payables.								
The book value of financial assets and liabilities are close
to their fair value.

22. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารระยะยาว เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ (รวมค่า
บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง) โดยมี ภ าระค่ าใช้ จ่ า ยที่ ยั งไม่ ค รบกำหนดชำระ เป็ น
จำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท และ 3.39 ล้านบาท ตามลำดับ		
22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ตามสัญญาซื้อสินทรัพย์ถาวรและอื่น ๆ กับผู้ขายหลายแห่ง รวมจำนวนเงิน
2.05 ล้านบาท และ 2.34 ล้านบาท ตามลำดับ			
22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นจากการให้ธนาคารแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันกับหน่วยราชการ
จำนวนเงิน 0.64 ล้านบาท

								
22.1 As at December 31, 2010 and 2009, the Company has
commitment under the long-term lease of building space rental
for operation (included involving services), with undue expenses
equal to Baht 0.48 million and Baht 3.39 million, respectively.
22.2 As at December 31, 2010 and 2009, the Company is
liable on payment under fixed assets purchasing agreement and
others to the several sellers, total amount of Baht 2.05 million
and Baht 2.34 million, respectively. 				
22.3 As at December 31, 2010 and 2009, the Company has
contingent liabilities by bank issuance of letter of guarantee to
the government agency in the amount of Baht 0.64 million.

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

23. PROVIDENT FUND 					

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สำหรับพนักงาน
ทุกคนตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ในอัตรา ร้อยละ
3, 4 หรือ 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทฯจ่ายเงินสมทบในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุน เพื่อ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

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

24. CAPITAL MANAGEMENT				

							
The objective of financial management of the Company
is to maintain the continuity of operation capability and capital
structure to be properly appropriated.				
							
									
			

25. การจัดประเภทบัญชีใหม่
บริษัทฯ ได้จัดประเภทบัญชีใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2552
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินระหว่างกาลในปี 2553

26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

25. RECLASSIFICATION					

							
The certain accounts in the 2009 financial statements have
been reclassified for conformity with the presentation in the
financial statements for the year 2010.

26. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL		
These financial statements were approved and authorized
for issue by the Company’s Board of Directors on February 17,
2011.
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การถือหุ้น

-

(ปี)

68

67

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพัน

0.00026

สัดส่วน

อายุ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง

2539
2537
2537
2532
2532
2531
2520

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานบริหาร
ประธานบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
ปลัดกระทรวง

2543 - 2551
2543 - 2550
2542 - 2547

2545 - 2549

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

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. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กระทรวงอุตสาหกรรม

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บมจ. ไทยออยล์

บริษัท

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตเข็มขัดนิรภัย
จำหน่ายสีทาเฟอร์นิเจอร์
ผลิตและจำหน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
จำหน่ายสีชนิดต่างๆ
ผลิตกระดาษทรายน้ำ
ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ

กลั่นน้ำมัน
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หน่วยงานราชการ

กิจการธนาคาร

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
กลั่นน้ำมัน

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
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการโรงงาน

5. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

16.64

8.00

10.00

การถือหุ้น

(ปี)

56

สัดส่วน

อายุ

3. นายวรสิทธิ์ เคหะเสถียร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการ
ผู้อำนวยการโรงงาน

กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
อุตสาหกรรม

2542 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2536 - 2541

กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่ง

2539 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล
บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์
บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บริษัท

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ายนำมันเชื้อเพลิง
ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ

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

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร DAP จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

-

-

-

-

-

-

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

-

คุณวุฒิการศีกษา
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33

68

7. นางสาวบุศทรี ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

8. นายไพศาล พิพัฒนกุล
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

-

0.00026

0.00026

การถือหุ้น

(ปี)

38

สัดส่วน

อายุ

6. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง
-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2536 - 2546

2550 - ปัจจุบัน

2545
2544
2544
2546

ช่วงเวลา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

ตำแหน่ง

บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ์

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

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

บริษัท

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

ผลิตเคมีภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์
ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ
ผลิตและส่งออก ท่อ ข้อต่อ ถังพลาสติก

ลักษณะธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท The University of Virginia
(Master of Business Administration)
ปริญญาโท The University of Maryland
(Master of Science)
หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย

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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10. นายสุคุณ ตันติเจริญเกียรติ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
และขายอุตสาหกรรม

11. นางสาววรรณี จิราธวัชชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานและ
การคลัง

2.00

4.00

-

การถือหุ้น

(ปี)

69

สัดส่วน

อายุ

9. นายธงชัย ธาระวานิช
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการบริษัท

2539 - 2542

2539 - ปัจจุบัน

2532 - 2544

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน
และการคลัง

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
ขายอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัย

ประธานบริษัท

2542 - 2542

2544 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

ตำแหน่ง

2546 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บริษทั เชลล์แห่งประเทศลาว จำกัด

ฝ่ายการอบรม
สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี
บริษทั เชลล์แห่งประเทศลาว จำกัด

บริษัท

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน

ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน

การศึกษาและฝึกอบรม

ลักษณะธุรกิจ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
Auburn Universityสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

-

-

-

-

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

-

คุณวุฒิการศึกษา
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-

Business Unit Manager

2539 - 2541

2542 - 2544

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
และการตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
ที่ปรึกษาอิสระ

ตำแหน่ง

บจ. เอส ซี ยอห์นสัน แอนด์ ซัน

บจ. พาวเวอร์บาย

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

ธุรกิจส่วนตัว

บมจ. เชอร์วู้ด เคมิคอล

บริษัท

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2546 - ปัจจุบัน

2541 - 2547

2547 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

หมายเหตุ: นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และนางสาวสาวบุศทรี ตั้งคารวคุณ เป็นบุตรนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

55

13. นายธน เกรียงวานิช
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
และการตลาด

-

การถือหุ้น

(ปี)

55

สัดส่วน

อายุ

12. นายสะอาด สืบสมาน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง

คณะกรรมการและผู้บริหาร

จำหน่ายและนำเข้าสินค้าอุปโภค
และบริโภค

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์
ที่ปรึกษา

ลักษณะธุรกิจ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยศาสตร์ธรรมศาสตร์

-

-

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (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 (ประจำปี 2552)
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือนอุตสาหกรรมสาธารณสุขชุมชนและเคมีเกษตร
1061 – 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
0107574700345
0-2320-2288
0-2320-2670
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนาตราด 90/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ 0-3852-2302 โทรสาร 0-3852-2311
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนาตราด 109 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ 0-3898-9120 โทรสาร 0-3898-9125
http://www.sherwood.co.th
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสเตรเลเซีย จำกัด
จำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือนและสาธารณสุขชุมชน
ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ. เฮย์ เพิร์ธ ตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
+61 892194683
+61 892194672
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 20,000 เหรียญออสเตรเลีย เป็นหุ้นสามัญ 2,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 50
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
0-2229-2800, 0-2654-5599
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2259-5300
0-2260-1553
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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 (year 2008)
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
0107574700345
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. Suvimol Krittayakien
Certified Public Accountant (Thailand) No. 2982
Office of DIA International Auditing
316/32 Sukhumvit Soi 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
0-2259-5300
0-2260-1553

