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จุดเดนในรอบป

Financial Highlight

งบการเงินรวม

Consolidated

งบการเงินเฉพาะกิจการ

Separate

(หนวย : พันบาท)

Unit : Thousand Baht

2556

2013

2555

2012

2554

2011

2556

2013

2555

2012

2554

2011

2553

2010

2552

2009

รายไดจากการขาย

Total Sales
734,997  324,331 954,921 718,061 324,331 954,921 896,356 851,616

รายไดรวม

Total Revenues
726,106 418,592 961,642 720,530 418,561 961,641 910,483 861,550

กำไร(ขาดทุน)ขั้นตน

Gross Profi t (Loss)
256,085  241,870 324,615 241,301 82,461 324,615 326,703 259,619

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

Net Profi t (Loss)
134,996  85,291 172,357 134,233 85,324 172,414 183,743 157,139

สินทรัพยรวม

Total Assets
655,645 533,936 582,201 652,605 533,996 582,237 742,114 624,519

หนี้สินรวม

Total Liabilities
 137,840  71,747 56,761 135,473 71,716 56,741 223,196 156,344

สวนของผูถือหุน

Total Equity
517,805 462,189 525,439 517,132 462,280 525,496 518,918 468,175

อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม

Net Profi t (Loss) Margin (%) 
18.59 20.38 17.92 18.63 20.39 17.93 20.18 18.24

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน

Return on Equity (%)
27.63 17.27 33.01 27.41 17.28 33.02 37.23 35.54

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

Return on Total Assets (%)
22.70 15.28 26.03 22.62 15.29 26.04 26.89 28.61

กำไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท) 

Earning Per Share (Baht)
0.96 0.61 1.23 0.96 0.61 1.23 1.31 1.12

เงินปนผลตอหุน ( บาท ) 

Dividend Per Share (Baht)
0.92 0.60 1.08 0.92 0.60 1.08 1.12 0.95

อัตราเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (%)

Pay Out Ratio (%)
95.41 98.49 87.72 95.95 98.45 87.70 85.34 84.64

มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 3.70 3.30 3.75 3.69 3.30 3.75 3.71 3.34
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ภาพรวมประกอบธุรกิจ 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา PATO CHEMICAL INDUSTRY 

PUBLIC COMPANY LIMITED (PATO)  

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผูนำเขาและผูผลิต สารเคมีปราบ

ศัตรูพืช  

เลขทะเบียนบริษัท  0107536001214  

สำนักงานใหญ อาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 

 โทรศัพท 02 318 5612-19,  

02 318 0360-9  

โทรสาร 02 318 0367  

Email Address :  pato1@cscoms.com , 

pato2@cscoms.com , 

mailbox@patochemical.com 

 กรรมการอิสระ auditcom.pato@gmail.com 

โรงงาน  569 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซอย 12 

ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 โทรศัพท 02 3240890 – 1  

โทรสาร 02 324 0187 

Website  เพื่อผูถือหุน www.patochemical.com 

ทุนจดทะเบียน  142,800,000.00 บาท(หนึ่งรอยสี่สิบสอง

ลานแปดแสนบาทถวน) 

ทุนชำระแลว  140 ลานบาท  

จำนวนหุนสามัญ  142,800,000 หุน(หนึ่งรอยสี่สิบสองลาน

แปดแสนหุน) 

มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท  

 

นิติบุคลที่บริษัทถือหุนเกินรอยละ 10  

ชื่อ :  บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด  

ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน : 569/1 นิคมอุตสาหกรรม บางปู 

ซอย 12 ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

ทะเบียนเลขที่ :  0115554017320 

โทรศัพท :  02 3240890 – 1 

โทรสาร :  02 324 0187 

Information of Business 

Pato Chemical Industry Public Co.,Ltd 

Pato Chemical Industry Public Co.,Ltd. (PATO)is the 

manufacturer and distributor of Agrochemical products.  

Company Registration No. 0107536001214  

Head office:  Pato Building 3388 New Petchburi 

Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 

10310.  

 Tel : 02 318 5612-19, 02 318 0360-9  

Fax : 02 318 0367  

Email Address :  pato1@cscoms.com , 

pato2@cscoms.com, and 

mailbox@patochemical.com 

 Independent Directors 

:auditcom.pato@gmail.com 

Factory :  569 Bangpoo Industrial Estate, Soi 12 

Patana 3 Road, Praksa Sub-district, 

Muang District, Samutprakarn  

Tel : 02 324 0890 – 1  

Fax : 02 324 0187  

Website for Shareholders : www.patochemical.com 

Registered capital 142.8 million baht  

Paid up Capital  140 million baht 

Total share  142.8 million shares.  

Par value  1 baht per share. 

 

Companies of which Pato hold share greater than 10% 

Name : Pato Crop Care Co.,Ltd. 

Office and Factory : 569/1 Bangpoo Industrial Estate, 

Soi 12 Patana 3 Road, Praksa Sub-

district, Muang District, Samutprakarn  

Company Registration No. 0115554017320 

Tel :  02 324 0890 – 1  

Fax :  02 324 0187  

Type of Business : Manufacturer and distributor of 

Agrochemical products.  

Registered and paid capital : 5 million baht of total 1 

million shares. Par value 5 baht per 

นโยบายและภาพรวมการประกอบกิจการ

Policy and General Information of Business
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ประเภทธุรกิจ: ผูนำเขาและผูผลิต สารเคมีปราบศัตรูพืช  

ทุนจดทะเบียน:  ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลวจำนวน 

5,000,000 บาท เปนหุนสามัญ 1,000,000 

หุนมูลคาหุนละ 5 บาท สัดสวนเงินลงทุน

อัตรารอยละ 100 

โดยมีนโยบายจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเสริมธุรกิจหลักคือ บริษัท 

พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด(มหาชน) เนื่องจากตาม พระราช

บัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศใชเมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 มีขอจำกัดในการขึ้นทะเบียนชื่อการ

คาไดเพียง 3 ชื่อการคาสำหรับ 1 ผลิตภัณฑ ซึ่งไมเพียงพอตอ

ความตองการของลูกคา จึงตองจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อความคลอง

ตัว 

บุคคลอางอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนบริษัท :บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จำกัด 

ผูสอบบัญชี : นายประดิษฐ รอดลอยทุกข เลขทะเบียน 

218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เลข

ทะเบียน 4334 บริษัท เอ เอส ที มาสเตอร 

จำกัด 

790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 

สุขุมวิท 55 เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทร 02 1850342, 02 7148842-3  

โทรสาร 02 1850225 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : สำนักงานทนายความรมโพธิ์ 

 719/86 หมูที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวง

หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

10160 

โทร 02 812 1756, 081 4949224 

 

“ผูถือหุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย

เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 

ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือ เว็ปไซตของบริษัท 

www.patochemical.com” 

share. Pato’s stake in Pato Crop Care 

100 % 

The policies established the company is to help 

the core business, Pato Chemical Industry Plc with more 

flixibility. According to the Hazardous Substances Act 

(No.3) BE 2551 effective on February 25, 2008 has 

set a restriction on the number of trade name for 1 

products registered to only 3 trade names which does 

not meet the demand of customers. 

Other References  
Registrar : Thailand Securities Depository Co.,Ltd. 

Auditor : Mr. Pradit Rodroytook Registration No. 

218 or 

 Ms. Nongram Laoha-Areedilok 

Registration No 4334  

 AST Master Co.,Ltd. 

 790/12 Thonglor Tower Soi Thonglor 18 

 Sukhumvit 55, Klongtoey, Bangkok 

10110 

 Tel : 02 1850342 02 7148842-3  

Fax : 02 1850225  

Legal Advisor :  Rompoh Law Office 

 719/86 Moo 10 Petkasem Road 

Nongkam, Bangkok 

 Tel : 02 812 1756, 081 4949224 

 

“Shareholders will be able to learn more additional 

information about the Issuer from the Annual Disclosure 

Report (Form 56-1) of the company at www.sec.or.th or 

website of the company. www.patochemical.com “ 

 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบกิจการ/ Policy and General Information of Business
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Objectives and Targets 
Pato Chemical Industry Plc. was established on 

6 October 1973 to be Importer, formulator, repacker, 
and distributor of herbicide, insecticide, acaricide, 
mollusicide, fungicide, and plant growth regulator in 
liquid, powder, and granule form for use in rice, 
plantation crops, fruit orchards, vegetables, and 
livestock having a factory located in Bangpoo 
Industrial Estate with over 340 dealers, wholesalers, 
and repackers as our distribution channels currently in 
every region of Thailand.  

Pato went public and changed its name to PATO 
CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED 
in October 1993 then continued to sell its ordinary 
stocks for 3,000,000 shares at Bt 55 per share, 
valued at Baht 10 per share in July 1995. PATO 
increased its capital to Baht 140 million and the 
company has been listed in the Stock Exchange of 
Thailand in August 1995.  

In 2009 Resolution of shareholders’ meeting 
approved share split from 10 baht per share to 1 baht 
per share. The ordinary shares of the company are 
then 140,000,000 shares.  

In 2011 Investment in a new company “Pato 
Crop Care Co., Ltd.” The registered capital is 5 million 
baht for 1 million ordinary shares with the par value of 
5 baht per share.  

Pato received SET Awards for Outstanding 
Company Performance 2011. 

In 2012 Pato transferred ownership of the land 
and buildings at Minburi old factory to the buyer on 
January 12, 2012. 

At the extraordinary shareholder’s meeting No. 
1/2012 , the shareholders passed the resolution to 
allocate the ESOP warrants of 2,800,000 units to the 
executives and employees of the Company. Registered 
capital increased to 142.8 million baht with 140 million 
baht paid up capital and 142.8 million shares to 
support the exercise of warrant in 2015. 

Pato has been awarded with i ts second 
consecutive year of SET Awards for Outstanding 
Company Performance 2012. 

 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  

ไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันวันที่ 6 ตุลาคม 2515 มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนผูนำเขา, ผลิตผสมปรุงแตง, แบงบรรจุและเปนผูจัด
จำหนายสารกำจัดวัชพืช, สารกำจัดแมลง, สารกำจัดไร, สาร
กำจัดหอยเชอรี่, สารกำจัดเชื้อรา และสารควบคุมการเจริญ
เติบโตของพืช ในหลายรูปแบบทั้งยาน้ำ, ยาผง และยาเม็ด 
เพื่อใชในนาขาว, พืชไร, สวนผลไม, ผัก และสำหรับปศุสัตว 
โดยมีโรงงานตั้งอยู ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ปจจุบัน
จำหนายผานชองทางการจัดจำหนายกวา 340 รายประกอบ
ดวย ผูแทนจำหนาย รานคาสงและ ผูแบงบรรจุใน ทั่ว
ประเทศไทย  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัดโดยใชชื่อวา 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato 
Chemical Industry Public Company Limited) เมื่อเดือน
ตุลาคม 2536 โดยดำเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 
จำนวน 3,000,000 หุน ในราคาหุนละ 55 บาท มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538 เดือน
สิงหาคมเปลี่ยนแปลงเปนทุนจดทะเบียนชำระแลว 140 ลาน
บาทและไดรับอนุมัติเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2538 

ในป 2552 - ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหลดมูลคาที่ตรา
ไวจากหุนละ 10 บาทเปน 1 บาท ทำใหบริษัทมีหุนสามัญ
ทั้งสิ้น 140 ลานหุน 

ในป 2554 - ตั้งบริษัท พาโต ครอปแคร จำกัด ดวย
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เปนหุนสามัญจำนวน 
1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท โดยมีสัดสวนการถือ
หุน 100 % ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการยื่นขอจด
ทะเบียน นำเขา ผลิต และจำหนายภายใต พรบ. วัตถุ
อันตรายฉบับใหม 

- บริษัทไดรับรางวัล SET Awards ประเภท บริษัทที่
มีผลประกอบการดีเดนประจำป 2554 

ในป 2555 โอนกรรมสิทธิ์ของที่ดิน พรอมสิ่งปลูก
สราง ของโรงงานเกาที่มีนบุรี ตามสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 10 
มิถุนายน 2554 โดยกำหนดราคาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
จำนวน 65 ลานบาท  

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติ
การออก ESOP 2,800,000 หนวยเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทเปน 142.8 ลานบาท เรียกชำระแลว 140 ลานบาท
แบงเปนหุนสามัญจำนวน 142,800,000 หุน (หนึ่งรอยสี่สิบ

นโยบายและภาพรวมการประกอบกิจการ/ Policy and General Information of Business
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สองลานแปดแสนหุน)เปนแรงจูงใจใหแกพนักงาน และผู
บริหารที่มิใชกรรมการ 

- บริษัทไดรับรางวัล SET Awards ประเภท บริษัทที่
มีผลประกอบการดีเดนประจำป 2555 เปนปที่ 2 ติดตอกัน 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในป 2556 

มกราคม 2556 ดำเนินการออก ESOP 2,800,000 

หนวย เพื่อผูบริหารและพนักงานที่ไม

ใชกรรมการของบริษัท 

เมษายน 2556 ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 

มีมติแตงตั้ง  

 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข เลข

ทะเบียน 218 หรือ นางสาว นงราม 

เลาหอารีดิลก เลขทะเบียน 4334 

จาก บริษัท เอ เอส ที มาสเตอร 

จำกัด เปนผูสอบบัญชี ป 2556  

พฤษภาคม 2556 จ า ย เ งิ น ป น ผ ล ส ำ ห รั บ ผ ล ก า ร

ดำเนินงานป 2555 จำนวน 0.60 

บาทตอหุน 

ธันวาคม 2556 บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด จาย

เงินปนผลใหกับบริษัท พาโตเคมี

อุตสาหกรรม จำกัด มหาชน จำนวน 

8 บาทตอหุน จากกำไรตอหุน 9.08 

บาทตอหุน สำหรับผลประกอบการป 

2556 

กุมภาพันธ 2557 บริษัทไดรับการขึ้นทะเบียนนำเขา 49 

ผลิตภัณฑ ทะเบียนผลิตและขาย 98 

ชื่อการคา  

 บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด ไดรับ

การขึ้นทะเบียนการผลิตและขาย 15 

ชื่อการคา 
 

Major Changes and Development in 2013  

January 2013 Allocation of 2,800,000 units of 

war rant to Employees and 

Managements who are not the director 

of the company.    

April 2013  AGM of Shareholders 1/2013 where the 

meeting appointed  

 Mr. Pradit Rodloytook Registration No. 

218 or Ms. Nongram Laoha-areedilok 

Registrat ion No. 4334 from AST 

Master Co.,Ltd  to be the Company’s 

auditor for 2013.  

May 2013  Div idend payment for the 2012 

performance at 0.60 baht per share. 

December 2013 Pato Crop Care Co.,Ltd. paid 8.00 baht 

dividend per share to Pato Chemical 

Ind. Plc. from the earning per share of 

9.08 baht per share for 2013 

operational result. 

February 2014 The company has received approval 

from DOA for import registrations of  

49  products under manufacturing and 

selling licenses of 98 trade names, 

while Pato Crop Care has 15 trade 

names. 
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ชื่อผูถือหุน 
Shareholders 

สัญชาติ 
Nationality 

จำนวนหุน  
ณ 30/12/53 
Number of 
Share As of  

30/12/10 

รอยละ 
Percentage 

จำนวนหุน  
ณ 30/12/54 
Number of 
Share As of 

30/12/11 

รอยละ 
Percentage 

จำนวนหุน  
ณ 30/12/55 
Number of 
Share As of  

30/12/12 

รอยละ 
Percentage 

จำนวนหุน  
ณ 28/12/56 
Number of 
Share As of  

30/12/13 

รอยละ 
Percentage 

1. กลุมตริลลิต 
1. Trillit Group 

ไทย 
Thai 

50,100,000 35.79 50,100,000 35.79 50,100,000 35.79 50,100,000 35.79 

2. กลุมพจนาลัย 
2. Pojanalai Group 

ไทย 
Thai 

16,516,300 11.80 16,500,000 11.79 16,500,000 11.79 16,500,000 11.79 

3. กลุมเวสารัชเวศย 
3. Wesaratchawest Group 

ไทย 
Thai 

9,283,900 6.63 8,728,100 6.23 8,728,100 6.23 8,728,100 6.23 

4. กลุมเชิงวิวัฒนกิจ 
4. Cheongwiwatkit Group 

ไทย 
Thai 

9,128,850 6.52 9,118,050 6.51 9,118,050 6.51 9,118,050 6.51 

5. ผูถือหุนรายอื่น 
5. Others 

 
54,970,950 39.26 55,553,850 39.68 55,553,850 39.68 55,553,850 39.68 

รวม 
Total 

 
140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 

ทุนที่เรียกชำระแลว (ลานบาท) 
Paid up Capital(Million baht) 

 
 140  140  140  140 

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 
Registered Capital(Million baht) 

 
 140  140  142.8  142.8 

ราคา Par (บาท) 
Par (baht) 

 
 1.00  1.00  1.00  1.00 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในสวนที่เกี่ยวกับกลุมผูถือหุนตั้งแต 31 ธันวาคม 2553  - 30 ธันวาคม 2556 

Development of major shareholders from 31 December 2010 – 30 December 2013 

ส
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปนผู

นำเขา (Importer) ผูผลิต (Formulator) และผูจัดจำหนาย
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) สำหรับรูปแบบที่นำเขา
สามารถแยกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

1. รูปเทคนิคอลเกรด  (Technical Grade) – TG 
เปนผลิตภัณฑชนิดที่มีความเขมขนสูงตองนำมาผสมปรุงแตง 
(Formulate) ใหเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปตามสูตรการผลิต
ตอไป 

2. รูปผลิตภัณฑสำเร็จรูป (Finished Product) –FP 
เปนผลิตภัณฑที่สามารถนำไปใชไดทันที  การนำเขา สวน
ใหญจะมีทั้งเปนของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ ซึ่ง
การจำหนายจะตองนำไปแบงบรรจุ (Repack)  ใหมีขนาดเล็ก
ลง บริษัทไดนำเขาในรูปของ Technical  Grade เกือบ 80% 
ของปริมาณการนำเขาทั้งหมด แลวนำมา Formulate  ที่
โรงงานกอนทำการจัดจำหนาย ซึ่งจะทำใหมีตนทุนของวัตถุดิบ
ต่ำกวาคูแขงรายอื่นที่นำผลิตภัณฑสำเร็จรูปเขามาทำการ 
Repack แลวจัดจำหนาย  อีกประการหนึ่ง การนำเขาในรูป 
TG. จะมีอายุการเก็บนานกวาผลิตภัณฑ สำเร็จรูปและที่
สำคัญคือสามารถปรุงแตง (Formulate) ใหอยูในลักษณะที่
เหมาะสมตอการใชกับสภาพแวดลอมภายในประเทศได  

ปจจุบันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีจำหนายทั่วๆไปจะ
สามารถแยกออกไดเปนหลายรูปแบบดวยกันเชนชนิดน้ำ ผง 
หรือเม็ด โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นๆ 
มีคุณสมบัติดีขึ้น สะดวกตอการนำไปใช การเก็บรักษาและ
การขนยาย ใหมีความปลอดภัยเปนหลัก และในการผลิตสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืชใหออกมาอยูในรูปแบบตางๆนั้นจะมีสวน
ผสมหลักที่สำคัญอยู 2 ประเภท  คือสารออกฤทธิ์ (Active 
Ingredients) ซึ่งไดแกตัวสารเคมีเองอันเปนสวนสำคัญที่สุด 
ดังนั้นในการระบุชื่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ให
แนชัด จะตองใชชื่อทางเคมี (Chemical Name) ซึ่งเปนชื่อ
สารออกฤทธิ์นั้นๆ  อีกสวนหนึ่งคือสารไมออกฤทธิ์  (Inert 
Ingredients) ซึ่งประกอบดวยสารชนิตางๆ ที่นำมาผสม กับ
สารออกฤทธิ์เพื่อใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตขึ้นมานั้นมี
คุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่ไดกลาวแลว อนึ่งสารชนิดตางๆ
นั้นจะแตกตางกันไปตามรูปแบบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ชนิดนั้นๆ เชนตัวทำละลาย (Solvent) สารพาหะ (Carrier) 
และสารชวยในเกาะผิวพื้น (Surface Active Agents) หรือ
สารที่นำเขามาเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
(Special Additives)      

 

Type of Business 
Pato Chemical Industry Public Company Limited 

The company is the importer, formulator, and 
distributor of pesticide. 

Major Type of Imports             
1. Technical Grade (TG): is a concentrated 

chemicals which are used in formulations to produce 
final products according to the specified formulas 

2. Finished Product (FP): is the product ready 
for use. Most of the imported FD is in liquid and solid 
form in bulk sizes. Therefore, repackaging is needed 
before distribution. 

About 80% of the company’s imported products 
are TG for formulat ion at the factory before 
distribution resulted in lower cost of raw material as 
compared with other competitors who import finished 
product for repackaging. TG has longer shelf-life than 
FP and can be formulated accord ing to the 
requi rements which is more su i tab le for the 
environment.  

Chemical pesticide in the market can be in many 
forms e.g. liquid, power, and granule for safety in 
moving and storing.  In the production process, there 
are 2 main ingredients in chemical pesticide; active 
and inert ingredients. “Active Ingredients” are 
chemical substance called by its chemical names for 
different uses of purposes. “Inert Ingredients” are 
substance to combine with the active chemical to 
make it in the forms suitable for different types for 
uses such as solvents, carriers, surfactants, emulsifiers, 
or any other substance which are added for special 
purpose called “Special Additives”. 
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บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด       
เปนผูนำเขา (Importer) ผูผลิต (Formulator) และผู

จัดจำหนายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ภายใตตราสิน
คา ลูกโลก Pato Crop Care  โดยมีแผนการนำเขาสารเคมี
กำจัดศัตรูพืขใน 2 รูปแบบ คือ  

1. เทคนิคอลเกรด  (Technical Grade) – TG เปน
ผลิตภัณฑที่ มีความเขมขนสู งตองนำมาผสมปรุ งแต ง 
(Formulate) ใหเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปตามสูตรการผลิต   

2. ผลิตภัณฑสำเร็จรูป (Finished Product)  
บริษัท มีฐานการผลิต อยูที่การนิคมอุตสาหกรรม 

บางปู โดยเชาพื้นที่ โรงงาน และเครื่องจักร อาคารที่ 5 และ 
6 ของ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เพื่อ
ใชเปน สำนักงาน โรงงาน และ คลังสินคา โดยมีกำลังการ
ผลิตตอปสำหรับ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ชนิดเม็ดจำนวน 
16,500 ตัน ชนิด น้ำ 3,300 ตัน และ ชนิดผง 1,650 ตัน 
บริษัทดำเนินการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน นำเขา ผลิต และ
จำหนาย ตอกรมวิชาการเกษตร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ไดรับการอนุมัติทะเบียนผลิต และขายจากกรมวิชา
การเกษตร 15 ชื่อการคา 

Pato Crop Care Co., Ltd. 
The company is the importer, formulator, and 

distributor of pesticide under Global logo Pato Crop 
Care. 

Major Type of Imports  are  :    
1.  Technical Grade (TG) which is a concentrated 

chemicals which are used in formulations to produce 
final products according to the specified formulas. 

2.  Finished Product (FP)  
Production plant is located in Bangpoo Industrial 

Estate.  Pato Crop Care rents building and machinery 
of Building no. 5 and 6 of Pato Chemical Industry 
Plc. to use as office, formulating plant and warehouse. 
Annual  capacity will be 16,500 Mts. for granule 
pesticide, 3,300 Mts. for liquid pesticide, and  1,650 
Mts. for powder pesticide.    Pato Crop Care submits 
documents for registration to the Department of 
Agriculture and as of December 31, 2013  Pato Crop 
Care has been granted with manufacturing and selling 
licenses for 15 trade names.  
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นโยบายและภาพรวมการประกอบกิจการ/ Policy and General Information of Business

ก):a) 35.08% 
ข):b) 11.55% 
ค):c) 6.11% 
ง):d) 6.38% 
 59.12% 

ก):a) 39.30% 
ข):b) 12.70% 
ค):c) 19.60% 
ง):d) 15.70% 
 87.30% 

100% 

มีรายการระหวางกัน คือ ใหเชาอาคาร 
Connected transaction - office space rental 

ก):a) - 
ข):b) 94.00% 
ค):c) - 
ง):d) - 
 94.00% 

ก)กลุมตริลลิต  a) Trillit  
ข) กลุมพจนาลัย  b) Pojanalai 
ค) กลุมเวสารัชเวศย c) Wesaratchawest 
ง) กลุมเชิงวิวัฒนกิจ  d) Choengwiwatkit 

บริษัท เอเซียเหมืองแรอุตสาหกรรม จำกัด 
Asia Mineral Processing Co.,Ltd. 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
ทุนจดทะเบียน 142.8 ลานบาท 
Pato Chemical Industry Plc 

Registered Capital Baht 142.8  Million 

บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด  
 ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 
Pato Crop Care Co.,Ltd. 

Registered Capital Baht 5  Million 

บริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตีส จำกัด  
 (ใหเชาอาคารสำนักงาน) 

Kentex Properties Co.,Ltd  
(Office Space Rental) 

แผนภูมิที่ 1  โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท

Shareholders’ Structure

สารบัญ
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ดำเนินการ 

โดย 
Operated 

%การถือหุน 
ของบริษัท 
Percentage 
Of Shares 

ป 2554 / 2011 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 

ลานบาท 
Mil Baht 

% 
ลานบาท 
Mil Baht 

% 
ลานบาท 
Mil Baht 

% 

มูลคาการจำหนายในประเทศ 
Local Sales by Products 

        

สายผลิตภัณฑที่ 1 / Product Line 1 PATO 100% ในPCC       

สารกำจัดแมลง / Insecticide  19.03 349.93 36.37 23.93 7.41 232.60 32.20 

สารกำจัดวัชพืช / Herbicide  51.06 455.20 47.31 211.98 65.60 315.60 43.69 

สารกำจัดเชื้อรา / Fungicide  - 97.11 10.09 58.87 18.21 135.61 18.77 

สารกำจัดไร / Acaricide  - 22.00 2.28 11.96 3.70 14.77 2.04 

อื่นๆ / Other  - 37.99 3.95 16.41 5.08 23.79 3.29 

รวมมูลคาการจำหนายในประเทศ  
Total Local Sale 

 70.09 962.23 100 323.15 100 722.37 100 

มูลคาการจำหนายตางประเทศ 
Export Sales by Products 

        

สายผลิตภัณฑที่ 1 / Product Line 1 PATO        
สารกำจัดแมลง / Insecticide  - - - - - - - 
สารกำจัดวัชพืช / Herbicide  - - - - - - - 
สารกำจัดเชื้อรา / Fungicide  - - - - - - - 

สารกำจัดไร / Acaricide  - - - - - - - 

อื่นๆ / Other  - - - - - - - 

รวมมูลคาการจำหนายตางประเทศ 
Total Export sales 

 - - - - - - - 

มูลคาการจำหนายในและตางประเทศ 
Local & Export Sales 

 -       

สายผลิตภัณฑที่ 1 / Product Line 1 PATO 100% ในPCC       
สารกำจัดแมลง / Insecticide  19.03 349.93 36.37 23.93 7.41 232.60 32.20 
สารกำจัดวัชพืช / Herbicide  51.06 455.20 47.31 211.98 65.60 315.60 43.69 
สารกำจัดเชื้อรา / Fungicide  - 97.11 10.09 58.87 18.21 135.61 18.77 

สารกำจัดไร / Acaricide  - 22.00 2.28 11.96 3.70 14.77 2.04 

อื่นๆ / Other  - 37.99 3.95 16.41 5.08 23.79 3.29 
รวมมูลคาการจำหนายในประเทศและ
ตางประเทศ 
Total Local & Export sales 

 70.09 962.23 100 323.15 100 722.37 100 

หักรับคืนและสวนลด 
Less returned & Discount 

 0.52 7.31 0.76 1.18 0.36 4.31 0.60 

มูลคาการจำหนายสุทธิ 
Net Sales 

 69.57 954.92 99.30 324.33 76.84 178.06 99.66 

มูลคาการรับจางผลิตหรือบรรจุ 
Contractor 

 - - - - - - - 

รายไดอื่นๆ 
Other Income 

 0.03 6.72 0.70 97.76 23.16 2.47 0.34 

รายไดรวม 
Total Revenue 

 69.60 961.64 100 422.09 100 720.53 100 

โครงสรางรายได 
Revenue Structure 
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การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ 
โดยทั่วไปสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะแบงออกเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ (ในเชิงธุรกิจ) คือ 
1. Specialty  Products : เปนผลิตภัณฑเฉพาะของผู

ผลิตรายใดรายหนึ่งที่มีการจดลิขสิทธิ์ไว การนำเขาเพื่อจัด
จำหนายจึงมีความจำเพาะเจาะจง เมื่อขอตกลงหรือสัญญากับ
ผูผลิตนั้นๆหรือเปนผลิตภัณฑที่มีความสลับซับซอนในการ
ผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพตามความตองการ
ของตลาด จนไดรับความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑหรือชื่อการ
คานั้นๆ  

2. Commodity Products :  เปนผลิตภัณฑที่มีการนำ
เขามาอยางแพรหลายเปนที่รูจักดีสำหรับผูขายและผูใช สวน
ใหญจะเปนการนำเขามาในรูป Technical Grade เขามาเพื่อ
ทำการผสมปรุงแตง ปริมาณการใชภายในประเทศคอนขางสูง 
มีการแขงขันดานราคา เปนเหตุใหการนำเขามาในรูปของ 
Finished Product มีนอยกวา และเปนผลิตภัณฑที่ไมยุงยาก
ในการผลิต ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน การตัดสินใจสั่งซื้อของ
ลูกคาจึงขึ้นอยูกับความเชื่อถือในเครื่องหมายการคาเปนหลัก 

 

Product Characteristic 
(1) In general, there are 2 major types of 

chemical pesticide (from business aspect) 
1. Specialty product : this is proprietary product 

belonging to a particular company which has the 
patent right to produce and distribute it. It may also 
refer to a product that is exclusively imported by a 
national distributor/formulator. Such product has to go 
through phase-registration process required by the 
Ministry of Agriculture. Such process usually involves 
the submission and approval of complete toxicology 
data experimental trials which can take up to 3-5 year 
to complete.  

2. Commodity product : this is generic product 
commonly sold and distributed by many companies. 
Commodity product can be imported from many 
manufacturers around the world. It is usually imported 
in the form of technical grade and then formulated 
into finished products. Such product is fairly simple to 
register, requiring only authorization certificate from 
the manufacturer. Since there is no significant 
difference in the quality and price, brand loyalty and 
image are very important factors for commodity 
products.     

 

Specialty Products(ชนิด) Commodity Products(ชนิด) จำนวนรวม (ชนิด)

Technical Grade 5 15 20

Finished Products 8 16 24

รวม / Total 13 31 44

มูลคารวม (ลานบาท)

Total Value(Million Baht)
464.37 258.22 722.59

ตารางแสดงจำนวนผลิตภัณฑแยกตามประเภทผลิตภัณฑ

Products by types

อนึ่ง มูลคาการนำเขาและจำหนายผลิตภัณฑชนิด 
Specialty และ Commodity ในประเทศไทย ปจจุบันอยูใน
สัดสวน 30 : 70 สวนบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด 
(มหาชน) มีมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑ ทั้งสองในป 2556 
ในสัดสวน 64 : 36 ตามลำดับผลิตภัณฑสารกำจัดศัตรูพืชที่ 
เกษตรใชและมีปริมาณการนำเขาสูงที่สุดไดแกสารกำจัดวัช
พืช และอันดับรองลงมาคือ สารกำจัดแมลง ในอดีตจะมีการ
นำเขาสารกำจัดวัชพืชในรูปของผลิตภัณฑสำเร็จรูปมากกวา

The proportion in terms of the value of imported 
specialty to commodity products in Thailand is 30:70. 
For Pato Chemical Industry Plc, this proportion is 
about 64 : 36 in 2013. Among all pesticide products 
used by Thai farmers, herbicides have the highest 
import volume followed by insecticides. In the past, 
most herbicide was imported in the form of finished 
products more than in form of technical grade and 
vice versa for insecticides. At present, however, the 
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เทคนิคอลเกรด ในขณะที่การนำเขาสารกำจัดแมลงจะอยูใน
รูปของเทคนิคอลเกรดมากกวาแบบผลิตภัณฑสำเร็จรูป
อยางไรก็ตาม ปจจุบันสภาพตลาดเริ่มเปลี่ยนไป โดยมีการนำ
เขาสารกำจัดวัชพืชในรูปแบบของเทคนิคอลเกรดมากขึ้น ทั้งนี้
เปนผลมาจากการที่เกษตรกรเห็นวาในการเพาะปลูกพืชใหได
ผลดีนั้น สิ่งสำคัญที่ตองระมัดระวังเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่งก็
คือวัชพืชที่มักจะเกิดขึ้นไปพรอม ๆ กับการเพาะปลูกและ
เขาไปแยงน้ำและอาหารของพืช ทำใหตนพืชไมเจริญเติบโต
เทาที่ควร จึงมีการใชยาควบคุมวัชพืชบอยครั้งมากขึ้น ทำให
ปริมาณการใชสารกำจัดวัชพืชเพิ่มขึ้น สวนในแงของผูผลิตนั้น
เห็นวาผลิตภัณฑสารกำจัดวัชพืช จะสามารถผลิตและ
จำหนายไดเกือบทุกฤดูกาลและแมวาในปใดที่สภาพดินฟา
อากาศไมเอื้ออำนวยตอการเพาะปลูก สารกำจัดวัชพืช ก็ยัง
คงจำหนายไดโดยไดรับผลกระทบไมมากนัก ในขณะที่สาร
กำจัดแมลงคอนขางจะมีความเสี่ยงมากกวา สำหรับเหตุผลที่
การนำเขาในลักษณะเทคนิคอลเกรดแปรไปตามสภาพตลาด
นั้น เปนเพราะเกษตรกรหันมานิยมใชผลิตภัณฑ ที่ผลิตขึ้น 
ภายในประเทศที่มีราคาถูกกวาเพื่อลดตนทุนการผลิต
เนื่องจากปญหาความไมแนนอนของราคาผลผลิตที่ไดรับเมื่อ
ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในขณะที่ระหวางการเพาะปลูกเกษตรกร
จำเปนตองใชสารกำจัดศัตรูพืชควบคูไปกับการใสปุย ดังนั้นถา
สารกำจัดศัตรูพืชที่ใชนั้นมีคุณภาพไมแตกตางกันมากนัก 
ราคาจึงเปนสิ่งกำหนดการตัดสินใจซื้อของเกษตรกร อยางไรก็
ตามในการผลิตและจำหนายของบริษัทนอกจากจะคำนึงถึง
เคมีเกษตรที่ใชกับพืชหลักของประเทศแลวบริษัทยังคำนึงถึง
พื้นที่ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกของพืชแตละชนิดดวยใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ประกอบไปทั้งความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อลดปญหาที่จะทำใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เปนสาระสำคัญ การจำหนายผลิตภัณฑสำหรับพื้นที่ในแตละ
ภาคของประเทศเทียบกับปริมาณการจำหนายทั้งหมดของ
บริษัท ตั้งแตป 2553 -  2556 เปนดังนี้ 

market situation has changed. More and more 
herbicides are now imported in the form of technical 
grade due to the increase demand and emphasis of 
farmers on herbicides.  Farmers are now more 
conscious about weeds, which naturally grow along 
with the crops, and take away some of the essential 
water and nutrition leaving a lowered crop yield.  
Herb ic ide usage is now more f requent and 
consequently the total herbicide usage grew.   

From the manufacturers’ aspect, herbicide can be 
produced  and distributed in almost all season  
despite some uncooperative weather and climate 
condition. In severe poor weather condition, such as 
drought, herbicide sales are not affected as much 
compared to insecticide sales, which is considered 
more risky.  The reason for increasing imports of 
herbicide technical grade is because farmers demand 
the less expensive locally formulated herbicide in order 
to reduce  their cost to cope with fluctuations in their 
crop prices.  Since there is no significant quality 
difference between imported finished products and 
locally formulated ones, price is the main concern for 
farmers when they decide on purchases.  On the 
other hand, in the production side, companies need to 
be concerned not only about the country’s principal 
corps, but also the geographic suitability for different 
types of crop. Moreover, companies are concerned 
with the efficiency, productivity, and environmental 
impacts of their production facility. Sales breakdown 
by region as compared to total sales of the company 
during 2010 –2013  is as follows : 

 

เขตพื้นที่ / Region ป 2553 / 2010 ป 2554 / 2011 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013

ภาคกลาง / Central 70% 52% 64% 67%

ภาคเหนือ / North 12% 24% 15% 18%

ภาคตะวันตก / West 1% 1% 3% 2%

ภาคตะวันออก / East 7% 12% 10% 7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Northeast 8% 8% 6% 5%

ภาคใต / South 2% 3% 2% 1%

รวม / Total 100% 100% 100% 100%

แสดงสัดสวนการจำหนายผลิตภัณฑของบริษัทแตละภาคของประเทศไทย
Proportion of sales breakdown by region
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รูปแบบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีจำหนายในประเทศ
ไทย มีดังนี้ 

1. แบบผงผสมน้ำ [Wettable Powder (WP), Water 

Dispersible Granule (WG)] ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ คือ 
สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) และสารพาหะ (Diluent) 
ซึ่งมักจะไดแก ผงดินขาว แปงฝุน  และมีชวยในการเกาะผิว
พื้น(Wett ing Agents) สารชวยในการกระจายตัว 
(Dispersing Agents)  

2. แบบน้ำมัน [Emulsifiable Concentrate (EC)] 
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบนี้ประกอบดวยสวนผสมของสาร
ออกฤทธิ์ในตัวทำละลาย ซึ่งยังไมสามารถเขากับน้ำได (Non-
Water Miscible Solvents)เติมสาร Emulsifier เพื่อใหสาร
เคมีนั้นผสมกับน้ำไดและยังชวยใหสามารถเกาะใบพืชหรือติด
ผนังของตัวแมลงได 

3. แบบน้ำยาเขมขนหรือแบบน้ำ [Soluble Liquid 

Concentrate (SL)] รูปลักษณะโดยทั่วไปคลายแบบน้ำมันและ
มักจะจัดอยูในแบบเดียวกัน อยางไรก็ตามสารเคมีกำจัดศัตรู
พืชแบบน้ำเขมขนนี้ประกอบดวยสารออกฤทธิ์และตัวทำ
ละลายที่ผสมน้ำได (Water Miscible Solvent) ไมมีสาร 
Emulsifier  

4. แบบนำ้มนัเขมขนแขวนลอยหรอืนำ้ขน [Suspension 

Concentrate (SC), Flowable Formulation (FL)] ผลิตโดย
บดสารออกฤทธิ์กับสารพาหะ เชน ผงดินขาว แลวก็นำสวน
ผสมของสารที่ไมออกฤทธิ์ที่เปนน้ำมาผสมก็จะไดสารเคมีกำ
จดศัตรูพืชแบบน้ำขน ละลายน้ำไดดีกวาแบบผงผสมน้ำ อาจ
มีการใสสารชวยทำใหการผสมดีขึ้น ทำใหไมตกตะกอนงาย 

5. แบบผงละลายน้ำ [Water Soluble Powder (SP)] 
ผลิตออกมาในรูปเม็ดหรือเกล็ด สามารถละลายน้ำไดทันที 
ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ที่ละลายน้ำไดทำเปนผงหรือเกล็ด
เล็กๆ อาจมีการเติมสารชวยเกาะผิวพื้น เพื่อชวยใหสารเปยก
ใบพืชไดดีขึ้น หรืออาจมีสารชวยไมใหจับกันเปนกอนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชแบบนี้จะละลายน้ำไดทันทีและไมตกตะกอน 

6. แบบผงฝุน [Dust (D)] ผลิตออกมาโดยการนำสาร
ออกฤทธิ์มาบดใหละเอียดแลวผสมกับผงของสารไมออกฤทธิ์
อื่น เชน ผงหินบางชนิด (Talc) และ Bentonite  สามารถใช
พนดวยเครื่องพนผงไดทันที 

7. แบบเม็ด [Granule (GR)] โดยทั่วไปแลวสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชแบบนี้มีลักษณะคลายๆกับแบบผงแตกตางกัน
ตรงที่มีขนาดเม็ดใหญกวา สวนประกอบไดแก สารออกฤทธิ์
และพาหะหรือทำใหเจือจางตลอดจนสารอื่นๆ ตามความ
ตองการของผูผลิตโดยนำสารออกฤทธิ์ไปเคลือบกับเม็ดทราย

Typed of Pesticides Distributed in Thailand 
1.   Wettable Powder (WP), Water Dispersible 

Granule (WG) is the combination of active ingredients, 
carriers or diluents such as white clay, talc, or other 
substance, including surface active ingredients such as 
wetting agents, dispersing agents. 

2.  Emu ls i f iable Concentrate (EC) is the 
combination of active ingredients with non-water 
miscible solvents and emulsifier for water soluble 
which will also help the chemical to stick on the leaf 
or insect’s body.  

3. Soluble Liquid Concentrate (SL) will look like 
emulsion and are classified in the same type. This 
type of pesticide is the combination of active 
ingredients and water miscible solvent without 
emulsifier.  

4. Suspension Concentrate (SC) or Flowable 

Formulation (FL) is the combination of well ground 
active ingredients and the carriers, e.g., white clay, 
and liquid inert ingredients. This F or For FL will be 
able to dissolve in water better than the water 
dispersible powder, thus, making it more convenient to 
use. Special additives could be added during the 
production process to make this pesticide more 
soluble. 

5. Water So lub le Powder (SP) is the 
combination of water soluble active ingredients in 
powder, or fine flake, form mixed with surface active 
agents or other additives or solvents to make chemical 
well dispersed. It will dissolve in water instantly and 
with no precipitation. 

6. Dust (D) is the combination of well ground 
active ingredients and inert ingredient will be the 
carrier to dilute for lower percentage of active 
ingredient. This type of pesticide can be sprayed with 
the knapsack sprayer. 

7. Granule (GR), is made up of carriers or other 
inert ingredients, such as sands, coated with active 
ingredients. This type of formulation is made for easy 
direct broadcast and soil burial.  

There are many other types of pesticide in the 
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หรือวัสดุอื่นบางชนิด อาจจะเคลือบผิวนอกของเม็ดอีกชั้นหนึ่ง 
เพื่อปองกันอันตราย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบเม็ดนี้เปนแบบ
ที่ใชไดทันที       

มีสารกำจัดศัตรูพืชหลายแบบที่ผลิตออกมาจำหนาย แต
ใชกันไมคอยแพรหลาย เชน แบบเหยื่อพิษBait (B) ซึ่งอาจ
อยูในรูปน้ำ หรือเม็ดก็ไดและใชไดทันทีโดยไมตองผสมวัตถุ
อื่นหรือแบบ ยูแอลวี (ULV) ซึ่งประกอบดวยสารออกฤทธิ์
ผสมกับน้ำมันที่มีความหนืดและอัตราการระเหยต่ำ 

สำหรับบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
สามารถผลิตสารกำจัดศัตรูพืชไดในรูปแบบตอไปนี้ คือแบบ
น้ำมัน (EC), แบบน้ำยาเขมขน หรือน้ำ (SL) แบบผงละลาย
น้ำ (SP) แบบเม็ด (GR) และแบบผงฝุน (D) สวนรูปแบบ
น้ำมันเขมขนแขวนลอยหรือน้ำขน (SC or FL) ยังไมมีการ
ผลิตขึ้นภายในประเทศ แตนิยมสั่งเขามาเปนชนิดสำเร็จรูป 
(Finished Products) และรูปแบบผงผสมน้ำ (WP, WG) 
นั้นมีการผลิตอยูบางในบางแหงไมคุมกับคาใชจายจึงนิยมสั่ง
เขามาเปนชนิดสำเร็จรูป  บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม 
จำกัด (มหาชน) นับไดวามีกำลังการผลิตสารกำจัดศัตรูพืช
ชนิดเม็ดสูงที่สุดในประเทศ คือมีกำลังการผลิตถึง 35,700 
ตันตอป  ในป 2556 บริษัทผลิตยาเม็ดจำนวน 10,664 ตัน 

สารกำจัดศัตรูพืชที่นำเขามาภายในประเทศสามารถ
แยกประเภทไดดังนี้ 

- สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) คิดเปนรอยละ 
40 ของยอดนำเขาทั้งหมด 

- สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) คิดเปนรอยละ 50 ของ
ยอดนำเขาทั้งหมด 

- สารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ เชน สารกำจัดเชื้ อรา 
(Fungicide) สารกำจัดไร (Acaricide) สารกำจัดหนู 
(Rodenticide) สารกำจัดหอย (Mollusicide) และมีฮอรโมน
พืช ซึ่งรวมคิดเปนรอยละ 10 ของยอดนำเขาทั้งหมด 

สำหรับในป 2556 บริษัทมีสัดสวนการจำหนายของสาร
กำจัดวัชพืช : สารกำจัดแมลงศัตรูพืช : สารกำจัดศัตรูพืช
อื่นๆ เปน 44 : 35 : 21 ตามลำดับ 

 

market, but they are not so widely used, such as 
baits (B) in liquid or grain for instant use, ULV which 
is the combination of active ingredients oil-based 
solvent and with low viscosity and volatility to be 
used with ULV sprayer only. 

 Pato Chemical Industry Plc.  formulate  
pesticide in following form; Emulsifiable Concentrate 
(EC), Soluble Liquid Concentrate (SL), Water Soluble 
Powder (SP), Granule (GR), Dust (D). 

Suspension Concentrate (SC) and Flowable 
Formulation (FL) cannot be produced locally but they 
are imported as finished products. Water Dispersible 
Powder can be produced locally but are quite 
expensive; they are usually imported as finished 
product. 

Pato Chemical Industry Plc has the highest 
capacity of granule pesticide in the country with 
production capacity of 35,700 tons. In 2013, the 
company manufactured 10,664 tons of granule 
pesticide.  

The percentage breakdown in terms of the 
company’s import volume for the different types of 
agrochemical are as follows: 

- Insecticide accounted for 40% of total import 
volume. 

- Herbicide accounted for 50% of total import 
volume. 

- Other pesticide such as Fungicide, Acaricide, 
Rodenticide,Mollusicide, and plant hormones accounted 
for 10% of total import volume. In 2013, sales 
contribution of those three types of products as 
Herbicide, Insecticide and other products were 44 : 
35 : 21 respectively. 
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ตารางแสดงชนิดพืช พื้นที่ที่ปลูก  และสัดสวนรอยละตอยอดขายทั้งหมด
ของบริษัท พาโต เคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Proportion of Sales of Product Breakdown by Crop  and Planting Area

ที่มา : ฝายการตลาดของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Source : Marketing Department: Pato Chemical Industry Plc

 พืชปลูก Crop พื้นที่ Area รอยละของยอดขายทั้งหมด 
Percentage 

1. นาขาว  
Rice 

เหนือ,กลาง,ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต(บางจังหวัด) 
North, Central, North-East, South (some 
provinces) 

74 

2. ไมผล  
Fruit 

กลาง,ตะวันออก(ระยอง,จันทบุรี,ตราด,ฉะเชิงเทรา), 
เหนือ(เชียงใหม,เชียงราย,กำแพงเพชร)  
ใต (สุราษฎรธานี)  
Central, East (Rayong, Chantaburi, Trad, 
Chacheongsao)  
North (Chiangmai, Chiangrai, kampangpet)
South (Suratthani) 

10 

3. ผัก Vegetable กลาง, เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
Central, North, and North-East 

1 

4. พืชไร เชน ขาวโพด, ถั่ว, ออย, 
ฝาย,มันสำปะหลัง 
Field Crops such as Corn, 
Bean, Sugar Cane, Cotton 
and Tapioca  

กลาง, ใต, เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ  
Central, South, North, and 
North-East 

13 

5. ปาลมน้ำมัน, ยางพารา  
Oil Palm, Para Rubber 

ใต, ตะวันออก, ตะวันออกเฉียงเหนือ  
South , East, and North-East 

2 
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กลยุทธทางการตลาด 
บริษัทมีจุดเดนที่ใชในการแขงขัน ดังนี้ คือ 
1. ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ่งไดรับการ

ยอมรับจากลูกคามากกวา 30 ป 
2. กลยุทธในการกำหนดผลิตภัณฑใหลูกคาจำหนาย 

นอกจากจะพิจารณาเรื่องการเงินแลว บริษัทเปนผูพิจารณา
ผลิตภัณฑใหแกลูกคา โดยจะไมใหมีผลิตภัณฑที่ซ้ำกันกับลูก
คาอื่น ๆ ของบริษัทที่อยูใน พื้นที่เดียวกันเพื่อปองกันเรื่องการ
ตัดราคาขายกันเอง 

3. ความไดเปรียบดานราคา  เนื่องจากบริษัทผลิตจาก
เทคนิคอลเกรด เปนสวนใหญ 

4. ความสัมพันธทุกระดับของผูบริหารเขาถึงลูกคา 
5. ความรวดเร็วและบริการ  รัศมีไม เกิน 200 

กิโลเมตร บริษัทบริการสงถึงที่หากไกลกวานั้นจะพิจารณา
จากจำนวนการสั่งซื้อเปนรายๆไป ในวงการเคมีเกษตรความ
รวดเร็วมีความสำคัญมากเนื่องจากผลิตภัณฑแตละชนิดมีชวง
ระยะการจำหนาย ดังนั้นตองทันตอฤดูกาล (Timing) บาง
ชนิดระยะสั้นมากตองผลิตและสงใหทันมิฉะนั้นอาจสูญเสีย
ตลาดเชน สารกำจัดวัชพืชตองทันกับชวงของฝน สารกำจัด
แมลงตองทันกับการระบาดของแมลง เปนตน 

6. ความที่มีผลิตภัณฑจำหนายมากกวา 80 ชนิด ทำ
ใหบริษัท สามารถขยายตลาด ไดครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 
และพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศ เชนนาขาว ไมผล พืชผัก 
ยางพารา ปาลมน้ำมัน และพืชไร ซึ่งจะลดความเสียหายของ
ธุรกิจ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ ยังผลให การดำเนินการเปน
ไปตามความคาดหมาย           

 
การจำหนายและชองทางการจำหนาย 

ลักษณะของลกูคาสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คอื 
1. ตลาดของบริษัทตัวแทนจำหนาย (Distributors)  

เปนผูจัดจำหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง 
อยูในตางจังหวัดและสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร โดยสั่ง
ซื้อในลักษณะใหบริษัทบรรจุเสร็จภายใตฉลาก,ภาชนะ
บรรจุ,เครื่องหมายการคาของตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาต
และขึ้นทะเบียนโดยบริษัทฯเปนผูผลิต 

2. ตลาดของบริษัทแบงบรรจุ (Local Repackers) 
บริษัทเหลานี้จะมีโรงงานแบงบรรจุผลิตภัณฑของตนเอง โดย
จะจัดซื้อสินคาจากผูผลิตเพื่อนำไปแบงบรรจุและจัดจำหนาย
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง ทั้งนี้บริษัทนั้นๆ จะเปน
ผูขึ้นทะเบียนเอง แตจะตองไดรับหนังสือรับรองการซื้อขาย
จากผูผลิตดวย 

Marketing and Competition 
Market strategy : 
The company’s competitive advantages are 
1. Standard quality of product which is well 

accepted by the customers for more than 30 years 
2. Strategy to specify products for sale by each 

dealer : Aside from its financial status, the company 
will limit the products to be distributed by each dealer 
to prevent price cutting of the company’s products 
among its dealers in the same area. 

3. Price advantage as the company will produce 
from technical grade chemical. 

4. Good relationship with dealers 
5. Fast delivery : within the 200 kilometer 

radius the company will provide delivery. Dealers 
outside the radius, the company may del iver 
depending on order amount. Agrochemical industry pay 
much importance on prompt delivery. In each 
particular season, the company will have prompt 
delivery to meet the demand in time. For example, 
production and distribution of herbicide should be able 
to meet the demand during rainy season while 
insecticide should be able to be delivered promptly 
during the insects outbreak season. 

6. Pato distributes totaling 80 various products , 
consequently the company will be able to share more 
market in more planting area for various crops such as 
rice, fruit, vegetable, para rubber, palm oil and many 
others. This will reduce risk from natural disaster. 
Performance of the company will then be as we has 
expected for.  

There are 3 main of distribution channels: 
1. Distributors : They are mostly in Bangkok 

and distribute products under their own brand to 
dealers. They have Pato formulated, packed under 
distributors’ registered label and brand. 

2. Local Repackers : They are packaging 
companies who purchase the products from producer 
to repackage and distribute under their own brand. 
These companies will register the pesticide by 
themselves by getting the authorization certificate from 
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3. ตลาดของลูกคาโดยทั่วๆไป (Dealers or Free 
Market) หมายถึงตัวแทนจำหนายที่ขายสงและขายปลีก สวน
ใหญในตางจังหวัด และบางสวนอยูในกรุงเทพมหานคร 
จำหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาตราลูกโลก   พาโต 

อนึง่ สดัสวนการจำหนายระหวาง Distributors : Local 
Repackers : Dealers ในปจจบัุนเปน 19 : 12 : 69 ตามลำดับ 
โดยสัดสวนตลาดลูกคาทั่ว ๆ ไป มีการกระจาย  

ลักษณะของลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับบริษัท 
ในอุตสาหกรรมสารกำจัดศัตรูพืชนี้จะมีตลาดที่สำคัญ

คือตลาดลูกคาทั่ว ๆ ไป (Free Market) ซึ่งเปนตลาดใหญ
ที่สุดและตลาดรองลงมาคือ ตลาด Distributors และ Local 
Repackers ตามลำดับ สำหรับบริษัทไดเนนกลุมลูกคา
เปาหมายในตลาดภูมิภาคโดยบริษัทจะมีการเลือกตัวแทน
จำหนายในแตละพื้นที่หรือทองถิ่นเพื่อทำการจำหนายใหกับ
ลูกคารายยอยโดยตัวแทนจำหนายในเขตพื้นที่เดียวกับบริษัท
จะจัดใหจำหนายสินคาคนละชนิดซึ่งวิธีการดังกลาวจะทำให
บริษัทสามารถจำหนายสินคาไดหลากหลายและลดความเสี่ยง
ในการที่แขวนธุรกิจไวกับลูกคารายใดรายหนึ่ง  อยางไรก็ตาม
บริษัทยังมีความจำเปนที่จะตองหมั่นตรวจสอบถึงความ
สัมพันธระหวางลูกคามิใหเกิดปญหา อันอาจจะเปนอุปสรรค
ตอเปาหมายของบริษัทที่มุงจะพัฒนาสินคาใหมีมากชนิดและ
เผยแพรแนะนำการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรให
ถูกตองและมีประสิทธิภาพได 

สำหรับการคัดเลือกตัวแทนจำหนายในแตละพื้นที่
คอนขางจะเปนสิ่งสำคัญเชนกันซึ่งบริษัทจะพิจารณาจาก 

1. สภาพทางการเงิน 
2. ตัวแทนจำหนายนั้นเปนผูกวางขวาง และเปนที่รูจัก

กันทั่วไปในเขตนั้น 
3. ไมมีสัญญาการรับจำหนายผลิตภัณฑชนิดเดียวกับ

บริษัทซึ่งเปนของบริษัทอื่น 
4. ความตั้งใจจริงที่จะจำหนายผลิตภัณฑของบริษัท 
 

the formulator/manufacturer. 
3. Dealers or Free Market : They are small 

dealers or retailers in the upcountry and some in 
Bangkok who sell pesticides to the end users under 
Pato Globe Trade Mark. 

Sales contribution for Distributors : Local 
Repackers : Dealers currently is 19 : 12 : 69 

Types of Customers and its Relationships 
In the pesticide industry, there are 2 main 

markets; general customers market (Free market) 
which is bigger, and markets for distributors and 
market for local repackers which is less important 
respectively. The company emphasizes in customers in 
rural area. By thorough selection of dealer for each 
particular area will sell different products to avoid 
competition. In doing so, the company will be able to 
sell variety of products and to reduce the risk of 
distributor’s business. However, the company still 
needs to check its relationship with the customers to 
avoid any possible problems. The company aims to 
develop new products and variety, and, at the same 
time, aims to distribute the information on proper and 
efficient use of all pesticides to customers. 

Criteria for selection of dealer for each are: 
1. Financial status 
2.  Sales network and its coverage 
3.  No conflict agreement to sell the same 

product of different producers 
4. Strong intention to commit to the company’s 

products 
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  ป 2553 / 2010  ป 2554 / 2011 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013 

พื้นที่  
Area 

จำนวน  
ลูกคา 
(ราย) 

Number  
of 

Customers 

มูลคาการ
จำหนาย 
(พันบาท) 
Total Sale 
Thousand 

Baht 

จำนวน  
ลูกคา 
(ราย) 

Number  
of 

Customers 

มูลคาการ
จำหนาย 
(พันบาท) 
Total Sale 
Thousand 

Baht 

จำนวน  
ลูกคา 
(ราย) 

Number  
of 

Customers 

มูลคาการ
จำหนาย 
(พันบาท) 
Total Sale 
Thousand 

Baht 

จำนวน  
ลูกคา 
(ราย) 

Number  
of 

Customers 

มูลคาการ
จำหนาย 
(พันบาท) 
Total Sale 
Thousand 

Baht 

1. DISTRIBUTORS 25 196.34 25 214.43 13 70.93 7 138.62 

2. LOCAL REPACKERS 24 57.89 19 84.04 5 6.82 4 84.75 

3. FREE MARKET 431 651.18 451 663.75 324 246.39 322 499.22 

รวม Total 480 905.41 495 962.22 342 324.09 333 722.59 

ตารางแสดงการกระจายการจำหนายของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
ในตลาดของ อุตสาหกรรมเคมีกำจัดศัตรูพืช ในป 2553 - 2556

Product Distribution of Pato Chemical Industry Plc in 2010 - 2013

สัดสวนการขายแกลูกคาใหญ 10 รายแรกตอยอดขายรวม ป 2556  และ ระยะ 3 ปที่ผานมา 
Percentage of 10 major customers in 2010-2013

ลูกคา Customers ป 2553 / 2010 ป 2554 / 2011 ป 2555 / 2012 ป 2556 / 2013

ลูกคารายใหญ 10 รายแรก 

10 Major Customers

22.60 28.99 31.01 41.18

ลูกคาอื่นๆ / Others 77.40 71.01 68.99 58.82

รวม / Total 100.00 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ :  ไมมีลูกคารายใดมีสัดสวนการขายเกิน 10% 
           ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอกันมานาน และมี

ประวัติการชำระเงินที่ดี อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็มี
นโยบายลดความเสี่ยงดวยการขยายฐานลูกคาออกไป
อีก โดยมีนโยบายการคัดเลือกลูกคาที่เครงครัด 

 

Note :    There is no customer whose accounts of  greater 
than 10%.  Most customers are of long 
connection and of good payment. However, new 
customer is strictly selected to avoid bad debt. 
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นโยบายราคา 
โดยทั่วไปแลวบริษัทมักจะกำหนดราคาสินคาใหต่ำกวา

ในระดับ International และสูงกวาระดับ Local ดวยกัน ถา
ผลิตภัณฑนั้นเปนผลิตภัณฑในประเภทเดียวกัน อยางไรก็
ตามการกำหนดราคาใหสูงหรือต่ำกวาบริษัทอื่นนั้นยังคงตอง
เทียบปริมาณการใชตอไรและผลิตภัณฑอื่นที่มีคุณสมบัติใกล
เคียงกันเสมอนอกจากนี้นโยบายในการกำหนดราคาสินคา
ของบริษัทนั้นจะพิจารณาเปนขั้นตอน ไดแก 

1. ผลิตภัณฑนั้นมีจำหนายในตลาดอยูแลวหรือไม ถา
มีวางจำหนายแลวจะทำการเช็คราคาขายของ บริษัทอื่นแลว
ทำการกำหนดราคาขายของบริษัทใหอยูในระดับเฉลี่ยไมสูง
หรือต่ำกวาบริษัทอื่น 

2. ถาผลิตภัณฑนั้นยังไมมีการวางจำหนายในตลาด 
บริษัทจะทำการวิจัยหรือตรวจสอบถึงคุณภาพ วิธีการใชอัตรา
การใชความสามารถในการกำจัดศัตรูพืชเปนตัวบงบอกถึง
ราคาวาจะสูงหรือต่ำโดยเทียบกับราคา ของผลิตภัณฑที่
เกษตรกรใชอยูเดิม  

การแขงขัน 
บริษัทที่ทำธุรกิจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้น อาจแบงออก

ไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1. บริษัทขามชาติ (International Companies) เปน

บริษัทที่มีผลิตภัณฑเปนของตนเองหรือ ซื้อจากบริษัทอื่นบาง
เล็กนอยสวนใหญจะนำเขาจากตางประเทศในรูปของ
ผลิตภัณฑสำเร็จรูปแลววาจางบริษัทภายในประเทศเปนผูแบง
บรรจุ(Repack)ใหหรือนำเขาเปนTechnical Grade เพื่อ
จำหนายตอใหกับ Local Companies  

2. บริษัทภายในประเทศ (Local Companies) ยัง
สามารถแบงยอยออกไปไดอีก 4 แบบ  

 2.1 ประเภทมีโรงงานผลิตและปรุงแตง พรอมทั้งมี
ทีมฝายขายและสงเสริมการขายเปนของตัวเอง (Formulators 
- Distributors) สวนใหญจะซื้อเปน Technical Grade  

  2.2 ประเภทที่มีเฉพาะโรงงานผลิตและปรุงแตง 
(Formulators) แตไมมีทีมงานดานการตลาด  

 2.3 ประเภทที่มีผูจัดจำหนายเพียงอยางเดียว 
(Distributors) โดยมทีมีฝายขายและสงทมีสงเสรมิการขาย  

บริษัทมีนโยบายที่จะขยายสวนแบงตลาดใหมากขึ้นไมวา
จะเปนการเขาถือครองในสวนของบริษัทขามชาติหรือบริษัทใน
ประเทศดวยกันทั้งนี้เนื่องมาจากความไดเปรียบบริษัทอื่นดังนี้ 

1. Formulators : โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ประกอบดวยเครื่องจักร อันทันสมัยจะทำให บริษัทมี กำลัง
การผลิตมากขึ้น ประกอบกับบริษัทมีรถบรรทุก เพื่อสงสินคา

Pricing Policy 
In general, the company will set the price at the 

level, which is slightly higher than average price of its 
local competitors and slightly lower than average price 
of the international market, of the same product. 
Other factors for the price consideration are: 

1. If the product already exists in the market, 
the company will set its price within that product 
market price range. 

2. If the product does not yet exist in the 
market, the company will conduct research on quality; 
the amount used and instruction for use to determine 
the efficacy of its product to determine the price in 
comparison with the pesticide farmers are currently 
using. 

Competition 
There are 2 major types of chemical pesticide 

companies: 
1. International Companies.  These companies 

have their own products or buy few products from 
other companies. Most of them, either, imports 
finished products for repackaging by local repackers, 
or import technical grades for resel l to local 
companies.   

 
2. Local Companies.  There are 4 groups as 

follows : 
 2.1 Formulators and distributors : These 

companies have their own factory for formulating and 
reprocessing, and their own sales and promotion team. 
Most of them imports technical grade products. 

 2.2 Formulators : These companies have their 
own factory for toll formulating and reprocessing, but 
do not have their own sales and promotion team.  

 2.3 Distributors : These companies only have 
their own sales and promotion team.  

The company has policy to gain more market 
share from the multinational or local companies in 
order to strengthen its competitiveness as follows: 

1. Compared with other formulators, the company
’s factory in Bangpoo Industrial Estate is well 
equipped with modern machinery for higher capacity. 
Moreover, the company has sufficient trucks for quick 
delivery to serve customers better.  In addition,  
many types of formulation such as Emulsifiable 
Concentrate (EC) Suspension Concentrate(SP),  
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อยางเพียงพอจึงทำใหสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคา 
อีกทั้งมีความสามารถผลิตและปรุงแตง ในหลายรูปแบบทั้งใน
รูปแบบน้ำมัน (EC) , แบบผงละลายน้ำ (SP) , แบบผงผสม
น้ำ (WP) และโดยเฉพาะรูปแบบเม็ด (G) เปนอันดับหนึ่ง
ของประเทศ  

2.  Formulator & Distributors : บริษัทมีความได
เปรียบในแง 

 2.1 ผลิตภัณฑของบริษัทมีตนทุนต่ำเนื่องจากนำ
เขามาในรูป Technical Grade 

 2.2 บริษัทมีทีมงานดานการตลาดที่มีประสบการณ 
และมีความชำนาญสูง 

 2.3 ความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่การขาย
อยูทั่วประเทศของบริษัทมีมากกวา 

 2.4 บริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งในดานชนิด
ของสารเคมีและรูปแบบในการนำไปใช  

3. Distributor : บริษัทมีขอไดเปรียบเชนเดียวกับขอ
ได เปรียบในกลุมของ Formulators & Distr ibutors 
นอกจากนี้บริษัทยังมีวิธีที่จะ เขาไปครอบครองสวนแบงการ
ตลาดโดย  

 3.1 เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑของบริษัทขามชาติดวยเหตุที่บริษัทมีตนทุนการ
ผลิตที่ต่ำกวา ดังที่ ไดกลาวมา แลวขางตน บริษัทคาดวาจะ
สามารถเขาไปชิงสวนแบงการตลาดในเบื้องตนไดปละ
ประมาณ 5-10% ของมูลคาการจำหนายของบริษัทซึ่งเปน
เจาของผลิตภัณฑนั้น ๆ และจะเพิ่มขึ้นในปตอๆไป  

 3.2 บริษัทจะขยายตลาดเข า ไปในพื้ นที่ ใหม 
(Vergin) อันไดแก พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
พื้นที่ที่อยูในชวงกำลังพัฒนาซึ่งมีสัดสวนถึง 60% ของพื้นที่
ของประเทศไทย โดยทำการสงนักวิชาการเขาไปแนะนำ
เกษตรกรใหรูจักใชผลิตภัณฑสารกำจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีเพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นและ
ผลิตผลที่ไดมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดซึ่งจะสงผลให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนตน 
ปจจัยความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยูกับ 

1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ประกอบดวย สาร
กำจัดวัชพืช (Herbicide), สารกำจัดแมลง (Insecticide), 
สารกำจัดเชื้ อรา (Fungic ide) , สารกำจัดไรศัตรูพืช 
(Acaricide), สารกำจัดหอย (Mollusicide) ซึ่งจะเปนตัว
กำหนดการเขาไปมีสวนแบงตลาดไดมากนอยเพียงใด 

2. ผลิตภัณฑ แลวแตนโยบายบริษัทวาจะเนนในพืช
ปลูกใดเปนหลักและราคาของผลผลิตพืชนั้นๆ เปนอยางไรใน

Wettable Powder(WP) and Granule (G) are available.  
2. Compared with Formulators and Distributors, 

the company’s advantages are shown below : 
 2.1 Lower costs of production from the use 

of technical grade 
 2.2 Extensive marketing team with experience 

and expertise 
 2.3 Wider coverage of area all over the 

country 
 2.4 More product var ie ty of var ious 

agrochemical types and uses 
3. Compared with Distributor, the company’s 

advantages over these companies are the same as 
those over the Formulator and Distributors. Moreover, 
the company has strategy to gain market share by: 

 3.1 Adding more products of comparable 
quality to those of the multi-national companies. With 
lower costs of production.  It is expected that the 
company will be able to achieve more market share, 
initially, by 5-10% of total sales of such product, and 
will increase gradually. 

 3.2 Penetrating into new area i.e. area in the 
Northeast region, or in developing area of the country 
which is accounted for 60% of total area of Thailand. 
The company will send promotion team to the area to 
introduce the proper the quality of its produce to 
serve the demand in the market. By this way, farmers 
will also earn higher income. 

To fulfill the special needs of the agricultural 
sector, the agricultural chemical industry must supply a 
wide range of products. These can be divided into 
four main categories: Herbicides, Insecticides, 
Fungicides, Acaricides & Hormones.  Diversification, 
therefore, is vital to the success and growth of the 
agr icu l tu ra l chemica l indust ry . Other factors 
contributing to the success of the industry include: 

1. Range of products 
Production must include herbicide, insecticide, 

fungicide and acaricide and mollusicide, according to 
the market share ratio. 

 2. Products 
Selection of products depends on the company’s 

policy and the fluctuating price of crops. 
3. Market distribution 
Nationwide distribution is essential, as the type 

of crops grown varies from region to region. Regional 
productivity is also effected by rainfall, irrigation and 
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แตละป 
3. การกระจายตลาด ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศมาก

นอยเพียงใด เนื่องจากแตละภูมิภาคของประเทศมีความแตก
ตางกันทั้งพืชที่ปลูก, ปริมาณน้ำฝน, การชลประทาน, 
ปริมาณความตองการใชผลิตภัณฑแตกตางกัน 

4. ปริมาณน้ำในแตละป ตองยอมรับวา อุตสาหกรรมนี้
เปนธุรกิจเคมีเกษตร ซึ่งขึ้นอยูกับพื้นที่การทำการเกษตรของ
ประเทศ พื้นที่จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนใน
แตละป ถาปริมาณน้ำฝนดี จะสามารถทำการเกษตรทั่วถึง 
ถาปริมาณนอยจะทำไดเฉพาะเขตชลประทาน ถาแลงจะทำให
สงผลกระทบกับธุรกิจโดยรวม ถาปที่มีปริมาณน้ำดีหรือ
คอนขางมาก ปริมาณการนำเขาของผลิตภัณฑจะเนนไปใน
กลุมของสารกำจัดวัชพืช (Herbicide) ซึ่งสวนใหญจะนำเขา
มาในรูปของผลิตภัณฑสำเร็จรูป (Finished Goods) ปริมาณ
และมูลคาจะสูง แตถาฝนทิ้งชวงยาว ก็จะเกิดการระบาดของ
แมลง จะทำใหปริมาณการนำเขาของผลิตภัณฑเนนหนักไปใน 
กลุมของสารกำจัดแมลง (Insecticide) ซึ่งสวนใหญจะนำเขา
มาในรูปของสารเขมขน (Technical Grade) ซึ่งจะตองมาแปร
รูป (Formulate) อีกครั้ง ปริมาณและมูลคาการนำเขาเพิ่มขึ้น
แตจะไมมากนัก 

5. ราคาผลผลิต ขึ้นอยูกับความสามารถในการสงออก
และราคาตลาดโลก ซึ่ งจะเปนดัชนีที่จะชี้แนวโนมของ
อุตสาหกรรม 

even the demand for pesticide products. 
4.  Rainfall 
The amount of land allotted to agricultural 

purposes has a direct impact on the growth of the 
agricultural chemical industry. The amount of rainfall 
also plays an important role in influencing the success, 
or otherwise, of land cultivation. If there is an 
abundant supply of rainwater, agricultural activities can 
be carried out throughout the country. Conversely, 
when rainfall is in short supply, land cultivation can 
only be done successful ly in ir r igated areas. 
Accordingly, during a drought, agricultural sector 
profits shrink drastically, and the overall economy is 
badly affected. 

The demand for pesticides is also largely 
influenced by rainfall. When the water supply was 
good, the demand for herbicides grew to such an 
extent that a significant volume had to be imported, 
at great expense. However, when rain water was 
scarce, an insect epidemic occurred, resulting in large 
imports of concentrated insecticides, known as “
Technical Grade”, which had to be reformulated, 
before they could be sold on the domestic market. 

5. Price of crops 
As crop prices are so heavily influenced by 

importing opportunities and global prices,  figures on 
each serve as indicators for industry trends. 
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ผลิตภัณฑ Product กำลังการ
ผลิต  

ป 2553 
Capacity 
2010 

ผลิตจริง 
ป 2553 
Actual 
2010 

กำลังการ
ผลิต  

ป 2554 
Capacity 

2011 

ผลิตจริง 
ป 2554 
Actual 
2011 

กำลังการ
ผลิต  

ป 2555 
Capacity 

2012 

ผลิตจริง 
ป 2555 
Actual 
2012 

กำลังการ
ผลิต  

ป 2556 
Capacity 

2013 

ผลิตจริง 
ป 2556 
Actual 
2013

สารกำจัดแมลง Insecticide        

- ชนิดน้ำ Liquid 2,612 711 2,612 838 2,612 35 2,612 317 

- ชนิดเม็ด Granule 14,400 10,944 14,400 6,731 14,400 - 14,400 5,421 

- ชนิดผง Powder 1,500 41 1,500 61 1,500 - 1,500 - 

สารกำจัดวัชพืช Herbicide        

- ชนิดน้ำ Liquid 2,600 1,696 2,600 2,480 2,600 1,455 2,600 1,120 

- ชนิดเม็ด Granule 19,800 4,625 19,800 7,643 19,800 - 19,800 5,243 

- ชนิดผง Powder 2,000 367 2,000 466 2,000 53 2,000 245 

สารกำจัดเชื้อรา Fungicide         

- ชนิดน้ำ Liquid 500 229 500 335 500 66 500 268 

- ชนิดเม็ด Granule 500 - 500 - 500 - 500 - 

- ชนิดผง Powder 500 54 500 74 500 10 500 100 

สารกำจัดไร Acaricide         

- ชนิดน้ำ Liquid 270 93 270 132 270 - 270 25 

อื่น ๆ Others         

- ชนิดน้ำ Liquid 500 45 500 118 500 100 500 124 

- ชนิดเม็ด Granule 1,000 343 1,000 276 1,000 - 1,000 - 

- ชนิดผง Powder 60 20 60 58 60 - 60 57 

กำลังและปริมาณ การผลิตรวม 
Total Capacity

       

- ชนิดน้ำ Liquid 6,482 2,774 6,482 3,903 6,482 1,656 6,482 1,854 

- ชนิดเม็ด Granule 35,700 15,912 35,700 14,650 35,700 - 35,700 10,664 

- ชนิดผง Powder 4,060 482 4,060 659 4,060 63 4,060 402 

หมายเหตุ  โรงงานทำงานวันละ 1 กะ 7 ชั่วโมง Note: The factory is working 1 shift for 7 hours.

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 
โรงงานตั้งอยูเลขที่ 569 ซอย 12 นิคมอุตสาหกรรม 

บางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ  

กำลังการผลิตเต็มที่และผลิตจริง    
 - ชนิดน้ำ  (หนวย : พันลิตร) 
  - ชนิดเม็ด   (หนวย : ตัน) 
 - ชนิดผง   (หนวย : ตัน) 

Production and Produce Procurement for Sale 
Pato Chemical Industry Plc’s factory is located at 

569 Soi 12, Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit 
Road, Tambon Praksa, Amphur Muang, Samutprakarn 
Province. 

Capacity and Actual Production  
 Liquid   Unit : Thousand Liters 
 Granule Unit : Ton 
 Powder  Unit : Ton 
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ประเภทวัตถุดิบ  
Raw Material 

ป 2553 
2010 

% ป 2554 
2011 

% ป 2555 
2012 

% ป 2556 
2013 

% 

1.Technical Grade 124,447 22.68 9,324 2.16 4,068 1.98 4,978 1.12 

2.Solvent 18,497 3.37 31,064 7.20 3,238 1.57 10,474 2.36 

3.Emulsifiers 9,454 1.72 12,432 2.88 776 0.38 10,507 2.37 

4.Auxiliary 18,114 3.30 15,331 3.55 - - 10,177 2.30 

5.Others 15,544 2.83 13,454 3.12 483 0.23 13,443 3.04 

รวมมูลคาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบในประเทศ  
Total Amount 

186,056 33.90 81,605 18.92 8,565 4.16 49,579 11.19 

สัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศในชวงป  2553 - 2556
Local  Purchasing Ratio of 2010-2013

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ (หนวย : พันบาท) Value of Purchasing Ratio (Unit : Thousand Baht)

แหลงวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักซึ่งเปนสารเคมีประเภท Technical Grade 

นั้น ตามปกติบริษัท จะมีการใชสวนผสมหลักที่สำคัญ คือ 
สารออกฤทธิ์ และสารไมออกฤทธิ์ ในสัดสวนของมูลคาที่ซื้อ
เปน 90 : 10 ตามลำดับ โดยบริษัทจะสั่งซื้อจากตางประเทศ 
และตัวแทนจำหนายในประเทศ ซึ่งสามารถแสดงประเภท 
แหลงที่มา การเปลี่ยนแปลงระดับราคา ปริมาณการสั่งซื้อได 
ดังตาราง สำหรับการใชวัสดุทดแทนนั้นวัตถุดิบจำพวก 
Technical Grade จะไมสามารถใชทดแทนกันได แตถาเปน
สารเคมีจำพวก  Emulsifiers,  Solvent หรือ Auxiliary 
Materials ซึ่งเปนตัวทำละลายจะสามารถใชทดแทนกันไดโดย
จะตองผานการตรวจสอบกอนทุกครั้งในกรณีที่จำเปนตอง
เปลี่ยนชนิดตัวทำละลายดังกลาว 

บริษัทมิไดผูกขาดการซื้อวัตถุดิบไวกับผูขายรายหนึ่งราย
ใด  โดยเฉพาะไมวาจะเปนการนำเขาวัตถุดิบหรือการซื้อจาก
ภายในประเทศ ซึ่งการที่มีผูขายวัตถุดิบหลายรายจะกอ
ประโยชนใหกับบริษัททำใหบริษัทสามารถตอรองไดทั้งดาน
ราคา คุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงการสงสินคาใหตรงตาม
กำหนด ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในบางครั้งบริษัทอาจมีการซื้อ
วัตถุดิบจากผูขายเพียงรายเดียว ซึ่งมักจะมีขอกำหนดเพิ่มเติม
ในอันที่จะเสริมสรางประโยชนรวมกัน เชน วัตถุดิบนั้นจะตอง
ไมมีการจำหนายใหกับผูผลิตรายอื่น ถาบริษัทซื้อวัตถุดิบนั้น
ในจำนวนที่มากพอ เปนตน  สวนราคาวัตถุดิบนั้นจะเปนไป
ตามกลไกของตลาดโลกเชนเดียวกับสินคานำเขาอื่น 

บริษัทมิไดมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตรายใดเกิน 
30% ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด วัตถุดิบที่ใชสวน
ใหญหาซื้อไดทั่วไปจากหลายแหลงผูผลิต แตการที่บริษัทสั่ง
ซื้อจากผูผลิตรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากเงื่อนไขพิเศษ 
ที่ไดรับเชน คุณภาพ ราคา และการจัดสงตรงเวลาเปนตน 

Raw Material and Suppliers 
Major raw material is chemical of  technical 

grade. Normally, the company will buy active vs inert 
ingredients at the ratio of  90 : 10 respectively by 
direct order from abroad and via local agent. Table 
showing types, suppliers and price. There is no 
substitute substance for technical grade chemical, 
However, there are substitutions for other inert 
ingredients such as emulsifiers, solvent, auxiliary 
materials for solvent, but these substitute substance 
will have to pass laboratory test before use. There are 
many suppliers of raw materials for those imported 
and purchased locally. Diverse group of raw material 
suppliers will create bargaining power for the company 
to set a more reasonable price, higher quality 
products, and prompt delivery. However, there are 
certain substances that the company buys from a sole 
supplier under special condition to benefit the 
company such as no sale to other company of the 
same productions. Price of raw material depends on 
the world price which is the same as other commodity 

There is no supplier whose business accounts for 
more than 30% of the company’s total raw material 
purchase. Most of the raw material can be bought 
from many sources. However, the company may buy a 
material solely from a supplier under special condition 
such as quality, price or delivery, etc. 
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ประเภทวัตถุดิบ  
Raw Material 

ป 2553 
2010 

% ป 2554 
2011 

% ป 2555 
2012 

% ป 2556 
2013 

% 

1.Technical Grade 339,822 61.93 328,274 76.09 177,449 86.27 379,310 85.66 

2.Solvent - - - - - - - - 

3.Emulsifiers 21,592 3.94 21,364 4.95 19,683 9.57 13,940 3.15 

4.Auxiliary 179 0.03 172 0.04 - - - - 

5.Others 1,102 0.20 - - - - - - 

รวมมูลคาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบตางประเทศ  
Total Amount 

362,695 66.10 349,810 81.08 197,132 95.84 393,250 88.81 

ประเภทวัตถุดิบ  
Raw Material 

ป 2553 
2010 

% ป 2554 
2011 

% ป 2555 
2012 

% ป 2556 
2013 

% 

1.Technical Grade 464,269 84.61 337,598 78.25 181,517 88.25 384,288 86.78 

2.Solvent 18,497 3.37 31,064 7.20 3,238 1.57 10,474 2.36 

3.Emulsifiers 31,046 5.66 33,796 7.83 20,459 9.95 24,447 5.52 

4.Auxiliary 18,293 3.33 15,503 3.59 - - 10,177 2.30 

5.Others 16,646 3.03 13,454 3.12 483 0.23 13,403 3.04 

รวมมูลคาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบในประเทศและตาง
ประเทศ  
Total Amount 

548,751 100 431,415 100 205,697 100 442,829 100 

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ (หนวย : พันบาท)
Import  Purchasing Ratio of 2010 - 2013

มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ (หนวย : พันบาท) 
Local and Import  Purchasing Ratio of 2010-2013

Value of Purchasing Ratio (Unit : Thousand Baht)

Value of Purchasing Ratio (Unit : Thousand Baht)
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิตหรือกำจัด
วัตถุดิบเหลือใช 

-  การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      
โรงงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม บางปู และใหความ

รวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของการนิคมอยางเครงครัดใน
เรื่องสิ่งแวดลอมและอื่นๆ    

โรงงานเปนผูรับจางผสมปรุงแตงจึงไมมีวัตถุดิบเหลือใช 
หรือของเสียจากขบวนการผสมปรุงแตง   มีเพียงแตภาชนะ
บรรจุที่อาจปนเปอน โดยบริษัทไดวาจางผูชำนาญการกำจัด
ของเสียที่ไดรับใบอนุญาตในการขนยายภาชนะปนเปอนเขา
ขบวนการเพื่อนำกลับมาใชใหมหรือทำลายทิ้ง     

-  ประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไมเคย

มีประวัติกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  

งานที่ยังไมไดสงมอบ  
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไมมี

งานที่ยังไมไดสงมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม”ตัวธรรมดา “

บริษัทและบริษัทยอยไมเคยมีประวัติกการกระทำผิดเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม 

Environmental  Impact from manufacturing process 
and the demolishing of waste 

-   Procedure to reduce environmental impact     
The factory situates in  Bangpoo Industrial Estate,  
Pato strictly complies with rules and regulations 
prescr ibed by the Industr ia l Estate regarding 
environment and others.    

Being a formulator, there is no waste from raw 
materials or from formulating process.  The only 
wastes are from some contaminated packaging 
materials which Pato hires a professional licensed 
waste management service to handle the collection for 
recycling or demolishing process.     

-  Legal Case against Environmental Misconduct  
PATO has never been  sued aga inst 

environmental misconduct. 
Non-Delivery Goods  

There is no non-del ivery goods as of 31 
December 2013 for PATO. 

Legal Case against Environmental Mis conduct 
PATO and its subsidiary have never been sued 

against environmental misconduct. 
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ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท        
1. ปจจัยความเสี่ยงดานธรรมชาติหรือภาวะดิน ฟา 

อากาศ ในแตละปที่จะเอื้ออำนวยตอการทำเกษตรกรรมได
มากนอยเพียงไร เนื่องจากสภาพการณดังกลาวจะสง
ผลกระทบตอเนื่องเปนลูกโซใหกับยอดจำหนายของบริษัท 
กลาวคือในกรณีเกิดภาวะฝนแลง เกษตรขาดแคลนน้ำที่ใชใน
การเพาะปลูกผลิตผลที่ไดมีคุณภาพตลอดจนปริมาณลดลงก็
จะทำใหความตองการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลงตามไป
ดวยหรือกรณีที่เกิดโรคระบาดแมลงเขาทำลายพืชผลในเขต
พื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่ง ทำใหผลิตภัณฑของบริษัทผลิตไมทัน
จำหนาย ซึ่งบริษัทไดตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยงในดานนี้
เปนอยางมาก จึงพยายามทำการคนควาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ ใหมีรูปแบบที่แตกตางกัน เพื่อสะดวกใน
การนำไปใช เชนจะใชสารกำจัดวัชพืชชนิดน้ำแทนชนิดเม็ดใน
กรณีที่ขาดแคลนน้ำเปนตน นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิต
สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสามารถใชไดกับพืชหลายชนิด เชน นา
ขาว พืชไร พืชสวน ยางพารา และปาลมน้ำมัน เพื่อชวยให
บริษัทไดรับผลกระทบนอยลงเมื่อเกิดเหตุการณขางตนกับพืช
ใดพืชหนึ่ง 
 

2. ปจจัยความเสี่ยงดานการตลาดและการผลิตซึ่งมีอยู
บางแตก็ต่ำมากเนื่องจากในสวนของการ ตลาดนั้นบริษัทมี
เอเยนตจำหนายผลิตภัณฑของบริษัทกระจายอยูทั่วประเทศ 
นอกจากนี้กลยุทธในการเลือกตัวแทนจำหนาย บริษัทจะให
จำหนายเฉพาะผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งของบริษัทไมมีการ
ซ้ำซอนจึงไมทำใหเกิดแยงลูกคาในกลุมตัวแทนจำหนายดวย
กันเอง อีกประการหนึ่งผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพดีเปนที่
เชื่อถือและไดรับการยอมรับจากเกษตรกรโดยทั่วไปทั้งยังมี
ราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกันที่นำเขามา
จากตางประเทศ จึงเปนการงายตอการเสนอขายของตัวแทน
จำหนาย 
  

3. ปจจัยความเสี่ยงดานเทคโนโลยี  ไมประสบปญหา
แตอยางใด เพราะการผลิตมิไดใชเทคโนโลยีสูงมากคอนขาง
จะเนนไปในดานความชำนาญและเทคนิคในการผลิตมากกวา 
นอกจากนี้ตั้งแตกระบวนการนำเขาการคนควาวิจัยการทดลอง
ผลิต ตลอดถึงการจำหนายนั้นจะตองผานขั้นตอนการอนุญาต
จากกรมวิชาการเกษตร และสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑนั้น ๆ สามารถใชไดตามคุณสมบัติที่
ระบุ ซึ่งจะไมกอใหเกิดอันตรายเเกผูใชและเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนประการสำคัญ  
  

Business Risk 
1. Natural phenomena risk, such as soil and 

weather conditions, which vary from year to year,  not 
only directly effect agricultural activities, but also have 
a huge impact on the  sales of insecticides.  Drought 
is a major hindrance of the cultivation of high quality 
crops, and it reduces the volume of produce 
considerably, as well as the demand for insecticides.  
Conversely, when there has been major crop damage, 
the demand for insecticides could increase to such an 
extent that  manufacturers are unable to meet the 
increased demand.  

In recognition of such risks, therefore, PATO 
Chemical Industry Plc. has gone to great lengths to 
research and develop new products, in an effort to 
minimize the variations in the demand for insecticides 
caused by such natural crises. For example, in the 
case of drought, the use of liquid weed killers, instead 
of granules, goes a long way in reducing the impact 
on PATO Chemical Industry’s sales. In addition, the 
company’s new range of insecticides, designed for use 
with a wide range of crops, such as rice, field crops, 
orchards, para rubber, and oil palm, helps minimize the 
effect of such natural crisis on these crops. 
 

2. Marketing and production risk has hardly had 
any impact at all for the Company.  Its extensive 
nationwide network of agents means that this risk is 
negligible. Furthermore, its distribution strategy, which 
enables each distributor to sell only one product range 
to avoid competition among distributors, has proved 
most successful.  But it is the company’s reputation, 
amongst farmers, for manufacturing products which 
are both reliable and of a high quality that has 
contributed most to the company’s success.  The fact 
that its product prices are considerably lower than 
those of imported products also helps keep the 
company on solid ground. 
 

3. Technology risk, as manufacturing processes 
use only a very l imited amount of advanced 
technology. In the absence of any technological 
advantages, therefore, expertise and specialized 
production techniques are emphasized, to give PATO 
Chemical Industry the edge over its competitors. 
Whatever the processes, import, research and 
development, production or distribution, it has to be 
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4. ปจจัยความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ บริษัทมีความ
เสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบาย
ในการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาที่หลาก
หลาย โดยจำนวนที่อาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเชื่อ
ของบริษัทจะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล    
จึงมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้ 

4.1 ควบคุมวงเงินเครดิต 
4.2  พิจารณาการเปดลูกคาอยางรัดกุม 
4.3  ลดเทอมการชำระเงิน (Term of Payment) ให

สั้นลง 
4..4 เนนตลาดที่ราคาพืชผลดีเปนหลัก 
4.5 ลดการปลอยสินเชื่อในพืชที่เห็นวามีความเสี่ยงสูง

ตามสถานการณ 
4.6 จัดพนักงานออกตลาดมากขึ้น เพื่อใหรูขอมูลทัน

ตอเหตุการณ 
 

5. ปจจัยความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ จากการที่บริษัทมีธุรกรรมการนำเขาสินคา บริษัทได
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินระหวางประเทศ
อยางใกลชิด และใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความ
เสี่ยง    

6. ปจจัยความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 เพื่อ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่มีอยู
เดิมใหมีความเขมงวดในการควบคุมกำกับดูแลสารเคมีทาง
การเกษตรทุกขั้นตอนตั้งแตการขึ้นทะเบียน การนำเขา การ
จำหนาย  บริษัทดำเนินการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนยาพรอม
กันหลายผลิตภัณฑ  ทางกรมวิชาการเกษตรไดทยอยอนุมัติ
ทะเบียนผลิตภัณฑของบริษัท  ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 
บริษัทไดรับการขึ้นทะเบียนนำเขา ทั้งสิ้น 47  ผลิตภัณฑ 
และทะเบียนผลิต  92 ชื่อการคา โดยบริษัท พาโตครอปแคร 
จำกัด ไดรับทะเบียนผลิต 15 ชื่อการคา 

authorized by the Agricultural Department as well as 
any other relevant government offices, to ensure that 
all products meet required specifications, and are safe.  
They must not have any adverse effects on the 
environment.  

4. Credit risk, the company is exposed to credit 
risk primarily with respect to trade and notes accounts 
receivables.  The company’s prudent credit policy  and 
its diversified customers.   The maximum credit risk 
exposure is equal to the book value of accounts 
receivable in the balance sheet.  To minimize the risk 
of accumulating bad debts, PATO Chemical Industry 
has implemented a number of measures, including:  

4.1  Control of credit balance 
4.2 Strict consideration when opening new 

market 
4.3  Shortening of payment period 
4.4 Emphasis on crops with high potential and 

price, eg. rice 
4.5 Reduction of granting credit to high-risk 

crops, eg. sugar cane 
4.6 More detailed market studies by marketing 

personnel 
5.  Foreign currency risk relates from import 

activities of the company.  The company primarily 
closely monitor movements of foreign exchange 
market and primarily of utilizes monetary instruments 
to manage risks.  

6.  Risk factors concerning the Hazardous 
Substance Act (No. 3) B.E. 2551 given on February 
25, 2008, the revision of the previous Hazardous 
Substance Act B.E 2535 in order to put 
agrochemicals under rigid control in every single step 
from registration, import, and sale.   The Companies 
has been applying for the registrations and licenses 
for many products The Department of Agriculture 
(DOA) has gradually approved some of them of 
applications submitted. As of December 31, 2013, 
import registrations have been approved for 47 
products and manufacturing and selling licenses have 
been approved for 92 trade names. Pato Cropcare 
Co.,Ltd. has been granted with 15 manufacturing and 
selling licenses as of 31 December 2013. 

xxxx / xxxxxxxxx / xxxxxปจจัยความเสี่ยง / RISK FACTORS

สารบัญ
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xxxx / xxxxxxxxx / xxxxxปจจัยความเสี่ยง / RISK FACTORS

ปจจัยความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  และ

บริษัท พาโตคอรปแคร จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคง
ของผูถือหุน และมุงมั่นที่จะเปนบริษัทที่มีผลประกอบการดี
เทาที่จะทำได มีนโยบายจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนไมต่ำ
กวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิทานสามารถศึกษาประวัติการ
จายเงินปนผลไดจากตารางภายใตหัวขอนโยบายการจาย
เงินปนผล   

 จากการเปดเผยขอมูลการออกโครงการ ESOP ใน
กรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 
2,800,000หนวย จะมีผลกระทบตอราคาของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 0.0045 บนสมมุติฐานราคาตลาดที่ 
10.99 บาทตอหุน ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยยอนหลัง 10 วัน
ทำ การกอนวันประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 14 กันยายน 
2555) และราคาใชสิทธิซื้อหุนที่ 8.20 บาท  

 
ขอพิพาททางกฎหมาย 

ไมมี 
 

Shareholders Risk 
Pato Chemical Industry Public Company Limited  

and its subsidiary realize of  the stability of the 
shareholders and then set a commitment to run the 
business with a good performance as possible.  The 
companies expect to pay dividend to shareholders not 
less than 40% of net profit each year. Shareholders 
will be able to consider history of dividend payout 
ratio from table under topic of Dividend Payment 
Policy. 

From the previous disclosure of ESOP scheme, in 
the event of the exercise of all warrants are recalled 
for 2,800,000 units,  price dilution will decrease by 
0.0045%  on the basis that the market price is 10.99 
per share (Calculated from the weighted average 10 
business days before the Board of Directors’ meeting 
(September 14, 2012)  and the exercise price per 
share is 8.20 baht. 

Lawsuit 
None 

สารบัญ
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รายชื่อบริษัท / Company  Name บริษัท 

Company 

บริษัทยอย

Subsidiary 

Company 

บริษัทรวม

Affiliated 

Company 

บริษัทที่เกี่ยวของ  

Related Companies 

รายชื่อ / Name 1 ไมมี / None 1 2 

1. นายเมธา ตริลลิต / Mr. Metha Trillit      

2. นางวันทนา พจนาลัย / Mrs. Wantana  Pojanalai       

3. ดร.วิวัฒน ตริลลิต / Dr. Viwat Trillit      

4. นายเชาววุธ พจนาลัย / Mr. Chaovut Pojanalai      

5. นายสุรชัย เชิงวิวัฒนกิจ / Mr. Surachai  Choengvivatkit      

6. นายสุวิทย เวสารัชเวศย / Mr. Suvit Wesaratchawest      

7. นางสาวรัชนี ตริลลิต / Ms. Ratchanee Trillit      

8. นายสหาย ทรัพยสุนทรกุล / Mr. Lertchai Leelayonkul  IA  IA    

9. นายเลิศชัย ลีลายนกุล / Mr. Chaiwat Chandarasrivongs  IA  IA    

10. นายชัยวัฒน จันทรศรีวงศ / Dr. Chongrak Prichanont   IA  IA    

11. ดร.จงรัก ปรีชานนท / Mr. Sahai Supsoontornkul  I  I    

12. นายชาญวุฒิ คุณียพันธุ / Mr. Chanwut Kooniyapantu      

13. Mr. Lee Ji Zong       

14. นายวิสุทธิ์ วานิชยเจริญการ / Mr. Visut Vanitcharoenkarn      

15. นายกวินหาญ พลหาญ / Mr. Kawinharn Palaharn      

16. นายสายันต วันอารีย / Mr. Sayan Wanaree      

17. นางปาริชาติ มนูทัศน  /Mrs. Parichart Manuthasna  @      

หมายเหตุ  

1) บริษัท  = บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทยอย = บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

 บริษัทอื่น 1. =  บริษัท เอเซียเหมืองแรอุตสาหกรรม จำกัด 

  2. =  บริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส จำกัด 

2)   =  ประธานกรรมการ 

   =  กรรมการบริหาร 

   =  กรรมการ  

    I =  กรรมการอิสระ 

  A  =  กรรมการตรวจสอบ 

   =  ผูจัดการ 

  @ =  เลขานุการบริษัท 

Remark:      

1) Company  = Pato Chemical Industry Plc. 

 Subsidiary Company = Pato Crop Care Co.,Ltd. 

 Related Company 1  = Asia Mineral Industry Co., Ltd. 

  2 = Kentex Properties Co., Ltd. 

2)   =  President 

   =  Executive Director 

   = Director        

    I = Independent Director 

  A = Audit Committee 

   = Manager 

  @ = Company Secretary 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร

Board of Directors and Management Team

สารบัญ
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ชื่อ Name 
อายุ
Age 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
Education 

สัดสวนในการ 
ถือหุนใน
บริษัท 

Percentage 
of Shares 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 
Relation Between 

Managerment 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง / 5 Years Experiences 

ชวงเวลา 
Duration 

ตำแหนง 
Position 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
Company/Type of Business 

 75 ผานการอบรม DAP รุนที่ 36/2005 
ปริญญาตรีสาขา Chemical  
Engineeringจาก Tunghai  
University ประเทศ ไตหวัน 

21,000,000 
 หุน หรือ 
14.70% 

บิดานายวิวัฒน  
ตริลลิต  
และ นางสาวรัชนี  
ตริลลิต 

ป 2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ 
กรรมการผูอำนวยการ 

บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 
 

ป 2526 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส จำกัด 
ป 2516 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ /  

กรรมการผูอำนวยการ  
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
 
 

  DAP 36/2005 from IOD 
B. Sc. in Chemical Engineering, 
Tunghai University, Taiwan 

21,000,000  
shares or 
 14.70% 

Father of  
Dr.Viwat and Ms. 
Ratchanee Trillit 

2011 – Present Chairman / President Pato Crop Care Co., Ltd. 
1983 – Present Director Kentex Properties Co., Ltd 
1973 – Present Chairman / President 

Signatory Director 
Pato Chemical Industry Plc 

 45 ผานการอบรม  DAP 2004 ของสถาบัน 
IOD  
ปริญญาเอก สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
USIU, USA 
MBA  Rutgers University, USA 
B.S(Chemical Engineering) University  
of Rochester, USA 

15,000,000  
หุน หรือ 
10.50%  

บุตร นายเมธา  
ตริลลิต 
พี่ชาย นางสาวรัชนี  
ตริลลิต 

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 
 

ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูจัดการ
ฝายบริหาร/การเงิน 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2531 – 2547   กรรมการรองผูอำนวยการ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

  DAP 2004 from IOD 
DBA International Business, USIU, 
USA 
MBA., Rutgers University, USA 
B. Sc. in Chemical Engineering, 
University of Rochester, USA  

15,000,000  
Shares or 
10.50%  

 

Mr.Metha Trillit’s Son 
Ms.Ratchanee Trillit’s 
Brother 

2011 – Present Managing Director/ 
Signatory Director 

Pato Crop Care Co., Ltd. 

2004 – Present Managing Director/ Signatory 
Director Administration Manager/ 
(Acting) 

Kentex Properties Co., Ltd 

1988 – 2004  Director / Vice President Pato Chemical Industry Plc 

 70 ผานการอบรม  DAP สถาบัน IOD  
รุนที่ 36/2005 
จบดานเครื่องกลจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

4,500,000  
หุน หรือ 
3.15%  

  

สามีนางวันทนา  
พจนาลัย 
 

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

ป 2526 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัทเอเชียเหมืองแรอุตสาหกรรม จำกัด 

ป 2516 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

  DAP 36/2005 from IOD 
Mechanics School in China 

4,500,000  
shares or  
3.15 % 

Mrs.Wantana 
Pojanalai’s 
husband 

2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

1958 – Present Managing Director Asia Mineral Processing Co., Ltd. 

1973 – Present Director  Pato Chemical Industry Plc 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร : BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT TEAM

นายเมธา ตริลลิต 
Mr. Metha Trillit 

ดร. วิวัฒน  ตริลลิต 
Dr. Viwat Trillit 

นายเชาววุธ พจนาลัย 
Mr. Chaovut Pojanalai 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร / Board of Directors and Management Team
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ชื่อ Name 
อายุ
Age 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
Education 

สัดสวนในการ 
ถือหุนใน
บริษัท 

Percentage 
of Shares 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 
Relation Between 

Managerment 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง / 5 Years Experiences 

ชวงเวลา 
Duration 

ตำแหนง 
Position 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
Company/Type of Business 

 65 ผานการอบรม  DAP ของสถาบัน IOD 
รุนที่ 36/2005 
มัธยมศึกษา ปที่ 3 

3,471,350 หุน 
หรือ 2.43% 

 

 ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

ป 2516 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2533 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจำกัดเซ็นตา ควิลติ้ง  

ป 2516 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ ราน ตั้งจิ้นหยู 

  DAP 36/2005 from IOD 
Secondary School (M.S. 3) 

3,471,350  
shares or  
2.43% 

 

 2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

2003 – Present Director Pato Chemical Industry Plc 

1973 – Present Managing Director Senta Quilting Ltd. Part. 

1973 – Present Managing Director Tang Jin Yoo Shop 

 62 Mini MBA  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

2,194,000 หุน 
หรือ 1.53% 

 

 ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

ป 2535 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2538 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวัฒน เอ็นเทอรไพรส จำกัด 

ป 2526 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส จำกัด 

  Mini MBA, Thammasart University 2,194,000  
shares or 
1.53% 

 

 2011 – Present Signatory Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

1992 – Present Signatory Director Pato Chemical Industry Plc 

1995 – Present Director Sahawat Enterprise Co., Ltd. 

1983 – Present Director Kentex Properties Co., Ltd. 

 60 ผานการอบรม  DAP รุนที่ 36/2005 
ปวส. พาณิชยการสีลม 
 

7,000,000 หุน 
หรือ 

4.90% 

ภรรยา  
นายเชาววุธ พจนาลัย 
 

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

ป 2548 – ปจจุบัน กรรมการผูมีอำนาจลงนาม บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2526 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเหมืองแร อุตสาหกรรม จำกัด 

ป 2526 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ จำกัด 

  DAP 36/2005 from IOD 
Silom Panichayakarn 

7,000,000  
shares or  
4.90 % 

Mr.Chaovut 
Pojanalai’s wife 

2011 – Present Signatory Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

2005 – Present Signatory Director Pato Chemical Industry Plc 

1983 – Present Director Asia Mineral Processing Co., Ltd. 

1983 – Present Director  Kentex Property Co., Ltd. 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร : BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT TEAM

นายสุรชัย เชิงวิวัฒนกิจ 
Mr. Surachai Choengvivatkit 

นายสุวิทย เวสารัชเวศย
Mr. Suvit Wesaratchawest 

นางวันทนา พจนาลัย 
Mrs.Wantana Pojanalai 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร / Board of Directors and Management Team
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ชื่อ Name 
อายุ
Age 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
Education 

สัดสวนในการ 
ถือหุนใน
บริษัท 

Percentage 
of Shares 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 
Relation Between 

Managerment 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง / 5 Years Experiences 

ชวงเวลา 
Duration 

ตำแหนง 
Position 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
Company/Type of Business 

 42 ผานการอบรม DAP รุนที่ 36/2005 
Master of Arts in Philosophy 
The Graduate Faculty of Political  
and Social Science, New School 
University, New York, USA 
Certificate in English Language 
Teaching (ELT) Department of 
English Language Studies, New 
School University 
Bachelor of Arts in Sociology, 
The New School for Social Science, 
New School University, 

11,500,000 
หุนหรือ 
8.05% 

 

บุตรี  
นายเมธา  
ตริลลิต 
นองสาว 
ดร.วิวัฒน ตริลลิต 
 

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2545 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษ คณะสังคมศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ประสานมิตร) 

   

  DAP 36/2005 from IOD 
Master of Arts in Philosophy, 
The Graduate Faculty of Political and 
Social Science, New School 
University, New York, USA 
Certificate in English Language 
Teaching (ELT), Department of 
English Language Studies, New 
School University, USA 
Bachelor of Arts in Sociology, The 
New School for Social Science, New 
School University, USA 

11,500,000  
shares or  
8.05% 

 

Mr.Metha  
Trillit’s  
Daughter and 
Dr.Viwat  
Trillit’s Sister 
 

2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

2004 – Present Director Pato Chemical Industry Plc 

2002 – Present Special Instructor Faculty of Social Science / 
Department of Sociology  
Srinakharin Wirot University  
(Prasarnmitr) 
 
 

 75 ผานการอบรม Director Certification 
Program และ Audit Committee 
Program ของสถาบัน IOD 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร (NDSU) 
สหรัฐอเมริกา 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 
 

  ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

ป 2540 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. รสาพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดตลาดหลักทรัพย) 

ป 2547 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญแสงไทย จำกัด 

ป 2540 – ปจจุบัน กรรมการ L.A. Holdings Co.,Ltd. 

ป 2530 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท หงษแสงไทย จำกัด 

ป 2522 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไขทัศน ดีเวลลอปเมนท จำกัด 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร : BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT TEAM

นางสาวรัชนี ตริลลิต 
Ms.Ratchanee Trillit 

นายเลิศชัย  ลีลายนกุล 
Mr. Lertchai Leelayonkul 
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 77 ผานการอบรม  DAP รุนที่ 36/2005 
ปริญญาโท (M.Sc.) Plant Pathology 
and Mycology University of London  
D.I.C. Imperial College 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (พฤกษศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 
 

ป 2541 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2536 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2545 - 2546 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายปองพล อดิเรกสาร 

ป 2544 - 2545 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ศ.นพ. ดร. กระแส ชนะวงศ 

ป 2538 – 2539 ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  DAP 36/2005 from  IOD 
M. Sc. in Plant Pathology & 
Mycology, University of London 
D.I.C. Imperial College 
B. Sc. In Botany, 
Chulalongkorn University 
 

  2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

1998 – Present Audit Committee Member Pato Chemical Industry Plc 

1993 – Present Independent Director Pato Chemical Industry Plc 

2002 - 2003 Advisor Minister of Education Ministry 
Mr. Pongphol Adireksarn 

2001-2002 Advisor Minister to the Office of the  
Prime Minister (Prof. Dr. Krasae Chanawongse) 

1995 - 1996 Inspector General Ministry of Agriculture and  
Co-operative      

ชื่อ Name 
อายุ
Age 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
Education 

สัดสวนในการ 
ถือหุนใน
บริษัท 

Percentage 
of Shares 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 
Relation Between 

Managerment 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง / 5 Years Experiences 

ชวงเวลา 
Duration 

ตำแหนง 
Position 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
Company/Type of Business 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร : BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT TEAM

นายชัยวัฒน จันทรศรีวงศ 
Mr. Chaiwat 

Chandarasrivongs 

  Director Certification Program and 
Audit Committee Program of  IOD 
Master of  Economics 
NDSU USA 
Bachelor in Economics 
Thammasat University 
 

  2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 

1989 – Present Independent Director 
Chairman of Audit Committee 

Pato Chemical Industry Plc 

2004 – Present Independent Director 
Chairman of Audit Committee 

Rasa Property Development  Plc. 
(Listed company in the SET) 

2004 – Present Director Boonsangthai Co., Ltd. 

1997 – Present Director L/A Holdings Co., Ltd. 

1987 – Present Director Hong Sang Thai Co., Ltd. 

1979 – Present Director Kaitas Development Co.,Ltd. 

นายเลิศชัย  ลีลายนกุล 
Mr. Lertchai Leelayonkul 
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ชื่อ Name 
อายุ
Age 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
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สัดสวนในการ 
ถือหุนใน
บริษัท 

Percentage 
of Shares 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

กรรมการและผูบริหาร 
Relation Between 

Managerment 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง / 5 Years Experiences 

ชวงเวลา 
Duration 

ตำแหนง 
Position 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
Company/Type of Business 
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 81 ผานการอบรม  DAP รุนที่ 36/2005 
ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับไม  
มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรค  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 
ป 2540 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ          บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
ป 2536 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
ป 2519 – 2534  ผูชวยศาสตราจารย (อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2 สมัย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  DAP 36/2005 from IOD 
Ph.D.  in Science and Woods 
Technology,  
New York University,  USA  

  2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 
1997 – Present Member of Audit  Pato Chemical Industry Plc 
1993 – Present Committee Pato Chemical Industry Plc 
1976 – 1991  Independent Director 

Assistant Professor (Former 
President of  Kasetsart University) 

Kasetsart University 

ดร. จงรัก ปรีชานนท 
Dr. Chongrak 
Prichanont 

 72 ผานการอบรม  DAP และ 
DCP จากสถาบัน IOD 
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
วุฒิบัตรวิชาการทหารชั้นสูง  
วิทยาลัยการทัพบก  
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราช
อาณาจักร วปอ. รุนที่ 368 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร 

  ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 
ป 2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. พาโตเคมีอุตสาหกรรม 
ปจจุบัน คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต 
ปจจุบัน อุปนายก วิทยาลัยตาป จังหวัดสุราษฎรธานี 
ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงแรงงาน 
ป 2546 – 2550  ประธานกรรมการ บมจ. ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
ป 2537 – 2545  รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด 
ป 2543 กรรมการกฤษฎีกา(คณะ 7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  - DAP and DCP from IOD 
- Bachelor of Law  
Thammasart University 
- Thai Barrister Bar Association 
- Certificate Royal Thai Army War 
College  
- Certificate National Defense College 
NDC class 368 
- Certificate Executive Leadership 
Program National Institute of 
Development Administration (NIDA) 

  2011 – Present Director Pato Crop Care Co., Ltd. 
2009 – Present Independent Director Pato Chemical Industry Plc 
Present Dean   Faculty of Law, Ratana Bundit University 
Present Vice President Tapee College, Suratthani 
Present Evaluation and Audit Committee Labor Ministry 
2003 – 2007 President Shun Thai Rubber Gloves Industry  Public  

Company Limited  

1994 – 2002 Deputy Attorney-General  Office of the Attorney-General 
2000 Committee of the Office of the 

Attorney-General (Committee7) 
Office of the Council of  State 

นายสหาย ทรัพยสุนทรกุล
Mr. Sahai 

Supsoontornkul 
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 58 B. Sc.วิศวกรรมศาสตร 
National Cheng Kung  
University, Taiwan 

800,000 หุน  
หรือ 0.57%  

 

 ป 2556 - ปจจุบัน ผูจัดการโรงงาน บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2536 – 2549 ผูจัดการโรงงาน Tuntex Petro Chemical Co.,Ltd. (Thailand) 

  B. Sc. in  Engineering  
National Chengkung University, 
Taiwan 
 

800,000 
Shares 

or 0.57% 
 

 2013 - Present Factory Manager Pato Chemical Industry Plc 

1993 – 2006 Factory Manager Tuntex Petro Chemical Co.,Ltd. (Thailand).  
 

 53 M.B.A วิชาเอกการเงิน  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปริญญาตรี คณะบัญชี รามคำแหง 
วิชาเอก บัญชี โท บริหารธุรกิจ 

3,000 หุน 
หรือ 0.002% 
ESOP Warrant 
317,000 หนวย 

 ป 2530 - ปจจุบัน 

 

ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

  M.B.A  in Finance, Bangkok 
University 
Bachelor in Accounting, 
Ramkamhaeng University 

3,000 shares 
or 0.002% 

ESOP Warrant 
317,000 Units 

 1986 - Present Account manager Pato Chemical Industry Plc 

Mr. Lee Ji Zong 

นายวิสุทธิ์ วานิชยเจริญการ 
Mr. Visut Vanijcharoenkarn 

 

 57 B. Sc.  วิชาเอกเกษตรทั่วไป  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ESOP Warrant 
878,000 
หนวย  

 ป 2535 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

  B. Sc. in General Agriculture 
Faculty of Agriculture 
Kasetsart University 

ESOP Warrant 
878,000 unit 

 1992 - Present Marketing Manager Pato Chemical Industry Plc 

นายชาญวุฒิ  คุณียพันธุ
Mr. Chanwut 
Kooniyaphantu 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร / Board of Directors and Management Team

ส
า
ร
บ
ัญ

C
o
n
te

n
ts

ส
า
ร
บ
ัญ

C
o
n
te

n
ts

สารบัญ

Contents



Annual Report 2013, 
Pato Chemical Industry Public Co., Ltd.

37

ชื่อ Name 
อายุ
Age 
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 53 MBA มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
B.A.  คณะอักษรศาสตร วิชาเอก 
อังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Corporate Secretary Development 
Program   
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

205,370 หุน  
หรือ  0.14% 
ลดลง 42,130 

หุน 
ESOP Warrant 

300,000 
หนวย 

 ป 2539 – ปจจุบัน ผูจัดการสำนักงาน บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2550 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

  M.B.A. Sukhothai Thammathirat  
Open University 
B.A. Faculty of Arts 
Chulalongkorn University 
Corporate Secretary Development  
Program Faculty of Commerce and 
Accountancy, 
Chulalongkorn University 

205,370  
Shares or 
 0.14%  

42,130 Shares 
Decrease 

ESOP Warrant 
300,000 
Units 

 1996 – Present Office Manager Pato Chemical Industry Plc 

2007 – Present Company Secretary Pato Chemical Industry Plc 

 46 B Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต   
คณะศึกษาศาสตร-เกษตร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ESOP Warrant 
120,000 
หนวย 

 ป 2550 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายขาย บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2540 -2550 ผูแทนฝายขายอาวุโส บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

  B. Sc. Faculty of Education-
Agriculture, Kasetsart University 
 

ESOP Warrant 
120,000 Units 

 2007 - Present Sales manager  Pato Chemical Industry Plc 

1997 – 2007 Sales representative Pato Chemical Industry Plc 

นายสายันต  วันอารีย 
Mr. Sayan Wan-Aree 

นางปาริชาติ มนูทัศน 
Mrs. Parichart 
Manuthasna 

 48 ปริญญาโท สาขา กีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปริญญาตรี สาขากำจัดศัตรูพืช 
เทคโนโลยี พระจุลจอมเกลา ลาดกระบัง 

ESOP Warrant 
50,000 หนวย 

 ป 2546 – ปจจุบัน 
 

ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2544 – 2546 ผูจัดการฝายสงเสริมการขาย บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ป 2540 -  2544 ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัท ยิบ อินซอยและ แยคส จำกัด 

  M. Sc. in Entomology, Kasetsart 
University 
B Sc. in Plant Management 
Technology, King Mongkut’s Institute 
of Technology.Lat Krabang  

ESOP Warrant 
50,000 Units 

 

 2003 – Present Research and Development Manager Pato Chemical Industry Plc 

2001 – 2003 Promotion Manager Pato Chemical Industry Plc 

1997 - 2001 R & D Officer Yip In Tsoi & Jacks Co., Ltd. 

นายกวินหาญ พลหาญ 
Mr. Kawinharn Palaharn 
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กรรมการอิสระทั้ง 4 ทาน คือ นายเลิศชัย ลีลายนกุล 
นายชัยวัฒน จันทรศรีวงศ  ดร. จงรัก ปรีชานนท และ นาย
สหาย ทรัพยสุนทรกุล มิไดเปนลูกจาง หรือพนักงาน ที่ไดรับ
เงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือมีอิสระจากผูถือหุนราย
ใหญ และสามารถดูแลผลประโยชนของกลุมผูถือหุน ราย
ยอยไดและมิไดถือหุนใด ๆ ในบริษัท  

คุณสมบัติผูบริหาร 
• บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 

ขอรับรองวากรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัททุก
ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพรบ. 
บริษัทมหาชน,  มาตรา 89/6 แหงพรบ. หลักทรัพย  และ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 
เรื่อง  ขอกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย ขอ 3 

ประวัติการทำผิดกฎหมาย 
ในระยะ 10 ปยอนหลังกอนวันยื่นคำขออนุญาต คณะ

กรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัทไมมีผูใดมี 
ประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลายหรือ
กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอพิพาทหรือการ
ถูกฟองรองที่อยูระหวางตัดสิน 

หนี้สินระหวางผูบริหารกับบริษัท หรือบริษัทในเครือ    - 
ไมมี- 

Prominent Directors and Independent Directors 
Independent directors, namely Mr. Lertchai 

Leelayanakul , Mr.Chaiwat Chandarasrivongs,  Dr 
Chongrak Prichanont, and Mr.Sahai Supsoontornkul are 
neither the company’s executive nor employee who 
receives salary from the company or its group. They 
are independent from major shareholders and are well 
capab le to protect the benef i ts of minor i ty 
shareholders. They are not current shareholders of the 
company. 

Qualifications of the Management 
Pato Chemical Industry Plc verifies that all of its 

directors and executives are well qualified by the 
Public Company Act clause 68, Securities Act clause 
89/6,  and the announcement of Capital Market 
Supervisory Board Notification No. Tor Jor 24/2009 
regarding directors and executive officers of the 
issuing company clause 3. 

Records of Unlawful Conduct 
During the past 10 years prior to the submission 

of approval, all of the company’s directors and 
executives has no criminal records of insolvent or 
unlawful conduct related to assets or misconduct 
according Stock Exchange of Thailand Act B E 2535. 
The are not currently having any lawsuits pursuing in 
court. 

Loans between the company and its management 
or affiliated companies 

 - None

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร / Board of Directors and Management Team
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร / Board of Directors and Management Team

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

Management and Corporate Governance

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใสในการดำเนิน
กิจการใหมีความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุน บริหารงานดวยความ
รอบคอบและระมัดระวังเพื่อใหการดำเนินธุรกิจเติบโตอยาง
ยั่งยืน สงเสริมใหพนักงานทั้งองคกรมีความรูความเขาใจ มี
จิตสำนึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน สามารถ
ตรวจสอบไดจากผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมี
นโยบายการกำกับดูแลเปนลายลักษณอักษรภายใตหลักการที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคือ 

1. รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำ 
2. มีสำนึกในหนาที่ความรับผิดชอบ 
3. มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
4. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียม 
5. มีวิสัยทัศนเพื่อความยั่งยืน 
6. มีคุณธรรมจริยธรรม 

Corporate Governance Policy 
The company’s Board of Directors is aware of 

the importance of Corporate Governance in increasing 
operational transparency and shareholder confidence, 
creating thorough management and acting with caution 
for the greatest benefit, and which can be subject to 
auditing.  The company is steadfast in its aim to 
undertake business for the satisfaction of shareholders 
and provision of good return on a continuous and 
secure basis.  The company has written Good 
Governance Policy approved by the board of directors 
as follows : 

1. Accountability  
2. Responsibility  
3. Transparency  
4. Equitable Treatment to Stakeholders  
5. Vision to Create Sustainability  
6. Ethics and Moralities 

นโยบายการจายเงินปนผล 
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท พาโตเคมี

อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พาโตครอปแคร 
จำกัด บริษัทคาดวาจะจายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนไมต่ำกวา
รอยละ 40 ของกำไรสุทธิ  

ป 
Year 

อัตรากำไรสุทธิ ตอหุน 
Earning Per Share 

เงินปนผล ตอหุน 
Dividend per Share 

Baht 

อัตราการจายปนผลตอ
กำไรสุทธิ 

Percentage of  Net 
Profit 

เงินปนผลจาย ลานบาท 
Total Dividend Paid 

Mil.  Baht 

2552 

2009 
1.12 0.95 84.82 133.00 

2553 
2010 

1.31 1.12 85.49 156.80 

2554 
2011 

1.23 1.08 87.80 151.20 

2555 
2012 

0.61 0.60 98.36 84.00 

2556 
2013 

0.96 0.92 95.95 128.80 

อัตราสวนการจายเงินปนผลสำหรับผลประกอบการป 2552-2556 
Dividend Payout Ratio for 2009-2013  Operational Result of Pato Chemical Ind. Plc. 

Policy on Dividend Payment 
Pato Chemical Industry Plc. and Pato Crop Care 

Co.,Ltd. expects to pay dividend to shareholders not 
less than 40% of net profit 

D iv idend Payout Rat io for 2009-2013  
Operational Result  
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การจัดการ / MANAGEMENT

บริษัทประกอบดวย      
1. คณะกรรมการ                    
2. คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       
3. คณะผูบริหาร 

The company comprises of :          
1. Board of Directors 
2. Audit Committee 
3. Management  
 

 ชื่อ Name  ตำแหนง Position ดำรงตำแหนงตาม
วาระตั้งแต  
Holding office 
from 

1. นายเมธา           
Mr. Metha 

ตริลลิต  
Trillit 

ประธานกรรมการ  
Chairman/President 

24  เมษายน 2555 
April 24, 2012 

2. ดร.วิวัฒน  
Dr. Viwat     

ตริลลิต  
Trillit 

กรรมการผูจัดการ  
Managing Director 

19  เมษายน 2554 
April 19, 2011 

3. นางวันทนา 
Mrs. Wantana 

พจนาลัย 
Pojanalai 

กรรมการ  
Director 

24  เมษายน 2555 
April 24, 2012 

4. นายเชาววุธ    
Mr. Chaovut 

พจนาลัย 
Pojanalai 

กรรมการ  
Director 

23  เมษายน 2556 
April 23, 2013 

5. นายสุวิทย     
Mr. Suvit 

เวสารัชเวศย 
Wesaratchawest 

กรรมการ  
Director 

24  เมษายน 2555 
April 24, 2012 

6. นายสุรชัย  
Mr. Surachai 

เชิงวิวัฒนกิจ 
Choengvivatkit 

กรรมการ  
Director 

24  เมษายน 2555 
April 24, 2012 

7. นางสาวรัชนี 
Ms. Ratchanee 

ตริลลิต  
Trillit 

กรรมการ  
Director 

20  เมษายน 2553 
April 20, 2010 

8. นายสหาย   
Mr. Sahai 

ทรัพยสุนทรกุล 
Supsoontornkul 

กรรมการอิสระ  
Independent Director 

19  เมษายน 2554 
April 19, 2011 

9. นายเลิศชัย    
Mr. Lertchai 

ลีลายนกุล 
Leelayonkul 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director / Chairman of Audit Committee 

23  เมษายน 2556 
April 23, 2013 

10. นายชัยวัฒน  
Mr. Chaiwat  

จันทรศรีวงศ 
Chandarasrivongs 

กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director / Audit Committee Member 

23  เมษายน 2556 
April 23, 2013 

11. ดร.จงรัก Dr. 
Chongrak     

ปรีชานนท 
Prichanont 

กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director / Audit Committee Member 

23  เมษายน 2556 
April 23, 2013 

นายเมธา ตริลลิต หรือ ดร.วิวัฒน ตริลลิต ลงนามรวม
กับ นางวันทนา พจนาลัย หรือ นายสุวิทย เวสารัชเวศย มี
อำนาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราบริษัทเปนสำคัญ 

นายเลิศชัย ลีลายนกุล บริษัท มีความรู และ
ประสบการณที่จะสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

Mr. Metha Trillit or Dr. Viwat Trillit is to co-sign 
wi th Mrs . Wantana Pojana la i or Mr . Suv i t 
Wesaratchawest with company seal affixed to affect 
company documents. 

Mr.Lertchai Leelayonul is a qualified audit 
committee with accounting experiences  to perform 
review of financial statements of the company. 

คณะกรรมการของบริษัท จำนวน 11 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 ดังนี้ 
of Directors and Management as of  December 31, 2013 are as follows : 
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 ชื่อ  
Name 

 ตำแหนง  
Position 

1.  นายเมธา 
Mr. Metha 

ตริลลิต 
Trillit      

กรรมการผูอำนวยการ 
President 

2.  ดร.วิวัฒน     
Dr. Viwat 

ตริลลิต 
Trillit  

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูจัดการฝายบริหารและฝายการเงิน  
Managing Director /Acting Administration Manager/Finance Manager 

3.  นายชาญวุฒิ   
Mr. Chanwut  

คุณียพันธุ  
Kooniyaphantu 

ผูจัดการฝายการตลาด  
Marketing Manager 

4.  Mr. Lee  Ji Zong ผูจัดการโรงงาน  
Factory Manager 

5.  นายวิสุทธิ์     
Mr. Visut  

วานิชยเจริญการ 
Vanijcharoenkarn 

ผูจัดการฝายบัญชี  
Accounting Manager 

6.  นายกวินหาญ  
Mr. Kawinharn 

พลหาญ  
Palaharn 

ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  
Research and Development Manager 

7.  นายสายัณห  
Mr. Sayan 

วันอารีย  
Wan-aree 

ผูจัดการฝายขาย  
Sales Manager 

8.  นางปาริชาติ   
Mrs. Parichart 

มนูทัศน  
Manuthasna 

ผูจัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท  
Office  Manager/Company Secretary 

คณะผูบริหารของบริษัท จำนวน 8 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 ดังนี้ 
Executive Officers as of  December 31, 2013 are as follows  

การจัดการ / MANAGEMENT
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การจัดการ / MANAGEMENT

ผูจัดการฝายบัญชี 
คุณวิสุทธิ์ วานิชยเจริญการ 
Accounting Manager 

Mr.Visut 
Vanijcharoenkarn 

คุณวิสุทธิ์ วานิชยเจริญการ 
ผูจัดการฝายการเงิน        
ดร.วิวัฒน ตริลลิต      

(รักษาการ) 
Finance Manager 

Dr.Viwat Trillit (Acting) Dr.Viwat Trillit (Acting) 

ผูจัดการสำนักงาน/ 
เลขานุการบริษัท 

คุณปาริชาติ มนุทัศน 
Office Manager/

Company Secretary 
Mrs. Parichart Manuthasna Mrs. Parichart Manuthasna 

ผูจัดการฝายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

คุณกวินหาญ พลหาญ 
Research & 

Development Manager 
Mr.Kawinharn Palaharn 

ผูจัดการฝายขาย 
คุณสายันต วันอารีย 
Sales Manager 

Mr.Sayan  Wan-aree 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors 

กรรมการผูอำนวยการ 
คุณเมธา ตริลลิต 

President 
Mr.Metha Trillit 

กรรมการผูจัดการ 
ดร.วิวัฒน ตริลลิต 

Managing Director  
Dr.Viwat Trillit 

Mr.Lee Ji Zong 
ผูจัดการโรงงาน 

Factory Manager 
Mr. Lee Ji Zong 

ผูจัดการฝายการตลาด 
คุณชาญวุฒิ คุณียพันธุ 
Marketing Manager 

Mr.Chanwut Kooniyaphantu 

ผูจัดฝายบริหาร    
ดร.วิวัฒน ตริลลิต(รักษาการ) 
Administration Manager 
Dr.Viwat Trillit (Acting) 

หนวยงานตรวจสอบ 
ภายใน 

Internal Audit 
Out Source 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

แผนภูมิแสดงการจัดองคกรของบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
Organization Chart of Pato Chemical Industry Public Co.,Ltd. 
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การจัดการ / MANAGEMENT

ภาวะผูนำและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณบริษัท และดูแลฝายบริหารให
ดำเนินการตามแผนที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคิดสราง
สรร และสามารถในการทำงานเปนทีม  

วิสัยทัศน 
“ ผลิตสินคาดีมีคุณภาพราคายุติธรรมเพื่อเกษตรกร

ไทย ใสใจความมั่นคงของผลประกอบการ โดยไมทิ้งงานเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม” 

คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน และติดตามผลได 

Leadership and Vision 
The board is engaged in the business plan, 

budget of the company and moni tor the 
implementation of the management and set guidelines 
to achieve concrete effectiveness with honesty, 
fairness and responsibility, creativity and ability to 
work as a team. 
Vision 

“Manufactur ing h igh -qua l i ty products in 
reasonable price for Thai farmers while placing 
emphasis on operating results and simultaneously 
tak ing care of i ts soc ia l and env i ronmenta l 
responsibilities” 

The Board has established the internal control 
system and internal audit for the company.  
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 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมิได

เปนกรรมการบริหาร และเปนกรรมการที่เปนอิสระ เพื่อชวย
ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้ 

กรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2542 ประกอบดวย : 

Sub-committee 
The company’s Board of Directors has appointed 

a sub-committee to help oversee the following 
operations of the company. The auditing committee 
was set up on December 17, 1999.  

Names of members of the Audit Committee are 
as follows : 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ                       นายเลิศชัย  ลีลายนกุล   
 Chairman of the Audit Committee           Mr. Lertchai Leelayonkul 
 กรรมการตรวจสอบ                                   ดร.จงรัก  ปรีชานนท 
 Member of the Audit Committee             Dr. Chongrak  Prichanont 
 กรรมการตรวจสอบ                                   นายชัยวัฒน จันทรศรีวงศ  
 Member of the Audit Committee             Mr. Chaiwat  Chandarasrivongs 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ           นางสาวนวพร โพธิ์ไทย (ผูตรวจสอบภายใน) 
 Secretary to the Audit Committee            Ms. Navaporn   Phothai (Internal Audit) 

วาระการดำรงตำแหนง 3 ป  
มีการตอวาระครั้งลาสุดเมื่อป 2556  และ นายเลิศชัย  
ลีลายนกุล  เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและ
ประสบการณในการสอบทาน  งบการเงินของบริษัท 

Terms for holding office :   3 Years  
Latest renewal of terms for holding office is 2013.  
Mr.Lertchai Leelayonul is a qualified audit committee 
with accounting experiences  to perform review of 
financial statements of the company.   
 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ           นางสาวนวพร โพธิ์ไทย (ผูตรวจสอบภายใน) 

การจัดการ / MANAGEMENT

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 
258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนพนัก
งาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือ
เปนผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง (ปจจุบัน และชวง 2 ป กอนไดรับการ
แตงตั้ง) 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน
ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร 
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผู
บริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ 

• ความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทาง
วิชาชีพ 

Definition of Independent Directors 
1. Holding shares not more than 1% of total voting 

shares of the company, the affiliated company, the 
associated companies or person who may have 
the conflict of interests (counting of the person 
concerned according to Section 258 of Securities 
and Exchange Act). 

2. No part ic ipat ion in management inc lud ing 
employee, staff, business consultant who receives 
permanent salary or the person who has the 
power to control the company, parent company, 
subsidiary company, associated company or 
subsidiary companies in the same level or juristic 
person which may have the conflict of interests 
(at present and 2 years period prior to an 
appointment). 

3. No blood relations, nor by way of registration in 
the manner of father or mother, spouses, brothers 
and sisters of full blood and legitimate child 
including spouse of legitimate child and executive, 
major shareholders or person who has power to 
control or person who is supposed to be 
nominated as an executive or person who has 
power to control the company or subsidiary 
companies. 
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o ลักษณะความสัมพันธ : ผูสอบบัญชี ผูให
บริการทางวิชาชีพอื่น เชนที่ปรึกษากฎหมาย 
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคา
ทรัพยสิน เปนตน 

o ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ 
- กรณีผูสอบบัญชี : หามทุกกรณี 
- กรณีเปนผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น : 

มูลคารายการเกิน 2 ลานบาทตอป 
• ความสัมพันธทางการคา/ธุรกิจ  
o ลักษณะความสัมพันธ : กำหนดครอบคลุม

รายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแก 
รายการที่เปนธุรกรรมปรกติ รายการเชา/ให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการที่ เกี่ยวกับ
สินทรัพย/บริการ และรายการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน 

o ระดับนัยสำคัญที่เขาขายไมอิสระ : มูลคา
รายการ ≥ 20 ลานบาท หรือ ≥ 3% ของ 
NTA ของบริษัท  แลวแตจำนวนใดจะต่ำ
กวา  ทั้งนี้ในการพิจาณามูลคารายการให
รวมรายการที่เกิดขึ้นระหวาง 6 เดือน กอน
วันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ดวย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ ตาม (ก)  กับ
นิติบุคคล บุคคลที่ถือวาเขาขายไมอิสระไดแกผูถือ 
หุนใหญ กรรมการ (ยกเวนเปนกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ) และผูบริหาร หรือ partner 
ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธตาม (ก)  และ (ข) 
: ปจจุบันและ 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(ง) ขอยกเวน : กรณีมีเหตุจำเปนและสมควร ซึ่งมิได
เกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธเกินระดับนัย
สำคัญที่กำหนดในระหวางดำรงตำแหนงได แตตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน และมติที่
ไดตองเปนมติเอกฉันท   

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระได 

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ตาม 1-6 อาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ

4. Business relation with the company  
(a) Nature of relation 

• Relation in the manner of professional 
service 
o Nature of relation: Auditor, person who 

renders professional service, such as 
lega l     consu l tant , f inanc ia l 
consultant, properties appraiser etc. 

o Key definition included in the meaning 
of dependence 

 - In case of auditor: Not allowed in all 
respects. 

 - In case of person who renders 
profess iona l serv ice: Va lue of 
transaction more than 2 million baht 
per year. 

• Commercial/business relations  
o Nature of relation: Extending to all 

kinds of business transactions, i.e. 
normal transactions, transaction of 
letting/renting, transaction relating to 
asset/service and transaction of giving 
or receiving financial assistance. 

o Key definition included in the meaning 
of dependence: value of transaction ≥ 
20 million Baht or ≥ 3% of NTA of 
the company whichever is lower.  In 
this matter, to consider the value of 
t ransact ions , i t is to inc lude 
transactions during 6 months prior to 
the day of doing this transaction. 

(b) In case of nature of relation under (a) with 
jur ist ic person, person deemed to be 
dependent i.e. major shareholders, director 
(except independent d i rectors /aud i t 
committee) and executive or partners of such 
juristic person. 

(c) In case of nature of relation under (a) and 
(b): at present and 2-year period prior to 
appointment. 

(d) Exception: In case of necessity or suitability 
which rarely happens, independent directors/
audit committee may have relation more than 
level of key definition prescribed during in 
office with prior approval of the board of 
directors and such resolution must be 
unanimous.  

5. Not a director appointed as proxy of the company, 
major shareholders or shareholder related to major 
shareholders of the company. 
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ดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ 
(Collective Decision) ได 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือผูถือหุน 
2. ทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ 
3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

4. ไมเปนกรรมการของ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอย
ลำดับเดียวกัน 

5. มีหนาที่ตามที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด 
6. มีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนที่มีความรูและ

ประสบการณเพียงพอที่จะทำหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได  

ประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปรกติเปนประจำทุก

ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเปน  
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนลวงหนา  เลขานุการบริษัทเปน
ผูจัดตรียมหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาพิจารณาศึกษาขอมูล  การประชุมแตละครั้งใชเวลา
ประมาณ  2.5 ชม โดยในป 2556 ที่ผานมา คณะ
กรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 4 ครั้ง ดังนี้ 

6. No any qualifications not be able to give an 
opinion independently. 

7. Independent director who has the qualifications 
according to 1-6 may be appointed by the board 
of directors to make decision in the business of 
the company, parent company, subsid iary 
company, associated company, subsidiary company 
of the same level or juristic person which may 
have conflict of interests by collective decision. 

Qualifications of Audit Committee 
1. Appo inted by the board of d i rectors or 

shareholders 
2. All Audit Committee must be independent director. 
3. Not a director appointed by the board of directors 

to make decision in the business of the company, 
parent company, subsidiary company, associated 
company of the same level or the person who 
may have the conflict of interests. 

4. Not a director of the parent company, affiliated 
companies or affiliated companies of the same 
level. 

5. Having duties prescribed by the Securit ies 
Exchange. 

6. At least 1 Audit Committee shall have knowledge 
and experience sufficient to perform his duties to 
review the reliability of financial statement.  

Board of Directors meeting 
The Board of Directors generally holds a meeting 

on a quarterly basis and holds special additional 
sessions when necessary with a clear agenda set in 
advance. The company’s secretary is the person to 
prepare invitations to meetings and related documents 
7 days before the meeting takes place. This is so that 
the Directors have time to consider and study 
information. Each meeting takes about two and a half 
hours.  In  2013, the Board of Directors held 4 
regular meetings as follows : 
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 รายชื่อ 
Name 

 การประชุมวาระปรกติ 
ของคณะกรรมการ 
Regular BOD 

Meeting 

การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

A/C Meeting 

ประชุมสามัญ 
AGM 

1. นายเมธา  
Mr. Metha 

ตริลลิต  
Trillit 

4/4 - 1/1 

2. ดร.วิวัฒน  
Dr. Viwat 

ตริลลิต  
Trillit 

4/4 - 1/1 

3. นางวันทนา  
Mrs. Wantana 

พจนาลัย  
Pojanalai 

3/4 - 1/1 

4. นายเชาววุธ  
Mr. Chaovut 

พจนาลัย  
Pojanalai 

4/4 - 1/1 

5. นายสุวิทย  
Mr. Suvit 

เวสารัชเวศย  
Vesaratchawest 

4/4 - 1/1 

6. นายสุรชัย  
Mr. Surachai 

เชิงวิวัฒนกิจ  
Choengvivatkit 

4/4 - 1/1 

7. นางสาวรัชนี  
Ms. Ratchanee 

ตริลลิต  
Trillit 

4/4  1/1 

8.  นายเลิศชัย  
Mr. Lertchai 

ลีลายนกุล  
Leelayonkul 

4/4 4/4 1/1 

9.  นายชัยวัฒน  
Mr. Chaiwat 

จันทรศรีวงศ  
Chandarasrivongs 

4/4 4/4 1/1 

10. ดร.จงรัก  
Dr. Chongrak 

ปรีชานนท  
Prichanont 

4/4 3/4 1/1 

11. นายสหาย  
Mr.Sahai 

ทรัพยสุนทรกุล  
Supsoontornkul 

4/4 - 1/1 

ทั้งนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร ผานการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได 
Minutes of the meetings have been recorded and endorsed by directors, so that they can be checked by related 
parties. 
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การสรรหา กรรมการและผูบริหาร 
• กรรมการบริษัทมิไดผานการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการสรรหา แตคณะกรรมการหรือผูถือหุนที่ถือหุนเกิน
กวารอยละ5 เปนผูเสนอชื่อ โดยผานขั้นตอนการพิจารณา
จากคณะกรรมการรวมกัน จากนั้นนำเสนอตอผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งในการประชุมผูถือหุนประจำป 

• ผูถือหุนที่ถือหุนนับรวมกันไมต่ำกวารอยละ 5 
สามารถเขาชื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท เปนการลวงหนา 
แกคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอตอผูถือหุนในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 

• จำนวนกรรมการที่มาจากกลุมผูถือหุนรายใหญ 7 
ทาน  

• บริษัท มีคณะกรรมการของบริษัท ไมต่ำกวา 5 คน 
และคณะกรรมการไมต่ำกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

• ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการมีหลัก
เกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

 - ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง 

  - ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู
ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลาย บุคคลเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได 

  - บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา 
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน เกินกวา
จำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

การถอดถอนกรรมการ 
• ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการ

ออกจากตำแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสามกรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงใน
ปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังตอๆไป ใหกรรมการที่อยูใน
ตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง 

• นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ
พนจากตำแหนงเมื่อ  

(1) ตาย 

Appointment of Directors 
• The selection of director has not been 

undertaken by the nominating committee but the 
board of directors or shareholders holding more than 5 
% of shares desires to nominate such through the 
process of joint consideration of the board of directors 
and then to propose to the shareholders to consider 
and appoint in the annual meeting of shareholders. 

• Shareholder(s) collectively holding shares 
amounting to 5% or more of total shares may submit 
their names  to nominate a qualified director to the 
board of d i rectors  and propose to genera l 
shareholders meeting for consideration.   

• Presently, seven directors represent major 
shareholders. 

• The company shall have a board of directors 
comprising of at least 5 directors to conduct the 
business of the company, not less than half of whom 
shall reside within the Kingdom. 

• The directors shal l be elected at the 
shareholder meeting in accordance with the following 
rules and procedures: 

 - Each shareholder shall have a number of 
votes equal to the number of shares held. 

 - Each shareholder may exercise all the 
votes he or she has under (1) to elect one or several 
persons as director or directors but the shareholder 
shall not allot his or her votes to any person in any 
number. 

 - After the vote, the candidates shall be 
ranked in order descending 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 
exceeded, the chairman shall make the decision for 
the remaining appointment. 

Vacancy of Directors 
• At every annual general meeting, one-third of 

the directors shall retire. If the number of directors is 
not a multiple of three, the number of directors 
closest to one-third shall retire for the first year. For 
the second year after the registration of the company, 
the retirement shall be selected by drawing lots. In 
subsequent years, the director who has held office 
longest shall retire. 

• Apart from vacation upon the expiry of his or 
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(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

68 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกจากตำแหนงกอนถึง

คราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือ โดยผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

(5) ศาลมีคำสั่งใหออก 
• ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น 

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ เลือกผูถือ
หุนคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พศ. 
2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแต วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง
เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูใน
ตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ
ที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู  

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
1. ดูแลและจัดการใหการดำเนินการของบริษัทเปนไป

ตากฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจน
มติที่ประชุมผูถือหุนและรักษาผลประโยชนของบริษัทบน
พื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ
บริษัท และกำกับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปน
ตามนโยบายที่กำหนด 

3. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมใหญ
สามัญประจำป ภายในไมเกิน 4 เดือน นับแตวันปดบัญชีสิ้น
ปของบริษัท และจัดประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อมีความจำเปน 

4. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและใน
การประชุมตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทั้งหมด 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนมติ ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

5. จัดใหมีทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการ
ประชุมสามัญประจำป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบใหเสร็จสิ้นกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

her term, a director shall vacate office upon: 
1) death; 
2) resignation; 
3) lack of qualif ications or possession of 

prohibited characteristics under Section 68; of Public 
Limited Companies Act BE.2535 

4) Removal by a resolution of the shareholder 
meeting of not less than three quarters of the number 
shareholders attending the meeting who have the right 
to vote and who have shares totaling not less than 
half of the number of shares held by the shareholders 
attending the meeting and having the right to vote.   

5) Removal by a court order. 
• In the case of a vacancy in the board of 

directors for reasons other than the expiration of the 
director’s term of office, the board of directors shall 
elect a person who has the qualifications and who 
possesses no prohibited characteristics under Section 
68 as the substitute director at the next meeting of 
the board of directors, 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 whom he or 
she replaces. The resolution of the board of directors 
shall be by a vote of not less than three-quarters of 
the number of directors remaining. 

Power and Obligation of  the Board of Directors 
1  To supervise and manage in order to make 

sure that  the operations of the company are in    
accordance with the law, the objectives and Articles 
of Association of the company as well as the 
resolution of the Shareholders’ Meeting, and to protect 
the company’s interest based on good corporate 
governance. 

2. To establish the policy and operation direction 
of the company and to supervise the management to 
operate as approved plan. 

3. To make the arrangement of the Shareholders
’ Meeting as an Annual Ordinary Shareholders’ 
Meeting within 4 months as from the end of the fiscal 
year of the company and the arrangement of the 
Shareho lders ’ Meet ing as an Ext raord inary 
Shareholders’ Meeting when necessary. 

4. To hold the Board of Directors’ Meeting 
every three months and not less than half of the 
directors will attend the meeting. The resolutions of 
any meeting of directors are decided by the majority 
of votes, in case of an equality of votes, the chairman 
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6. มอบอำนาจดำเนินการใหกรรมการผูจัดการ ในการ
ดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีอำนาจแตงตั้งและ
ถอดถอนพนักงานของบริษัท รวมทั้งกำหนดคาตอบแทนใน
การทำงาน 

7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการ
ดำเนินกิจการของบริษัทประจำป  

8. ใหมีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัด
ทำระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความ
เสี่ยง 

9. จัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูล และ
ขอมูลทั่วไปที่สำคัญตอผูถือหุน อยางครบถวนถูกตองและ
เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองขอมูลที่รายงาน 

10. หามมิใหกรรมการ ประกอบกิจการ เขาเปนหุน
สวน หรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียว
กัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

11. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หาก
มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือผูถือหุน หรือหุนกู
เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

อำนาจหนาที่ของประธานกรรมการ 
1. เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และควบคุม

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทใหเปนไป

ดวยความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคขอกำหนด และ
นโยบายของบริษัท 

3. ลงนามในเอกสาร โดยเปนไปตามขอบังคับ ขอ
กำหนดของบริษัท 

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให
ภายใตกฏหมาย ขอบังคับ ระเบียบของบริษัท และ/หรือ มติ
การประชุมคณะกรรมการ มติการประชุมผูถือหุน 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
1. กำหนดแนวทางกลยุทธและดำเนินงานบริษัทใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิสูงสุด 
2. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนและงบ

ประมาณประจำปเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
3. ลงนามในเอกสารผูกพันบริษัทตามที่ไดรับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการ 
4. พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาปองกันความเสี่ยงดาน

อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายเงินตราระวางประเทศลวงหนา 

has a casting vote. 
5. To make an arrangement of the balance-sheet 

and the profit and loss statement as at the end of 
the fiscal year of the company in order to present to 
the General Ordinary Shareholder’s Meeting to 
scrutinize the balance-sheet and the profit and loss 
statement, and the Board of Directors shall have the 
auditor to finish the auditing prior to the presentation 
to the Shareholders’ Meeting. 

6. To assign the power of management to the 
Managing Director to carry out the business of the 
company including the power to appoint or remove 
the staff of the company as well as the fixing of the 
remuneration. 

7. To scrutinize and approve the annual budget 
for investment and for business operation of the 
company.    

8. To implement the internal control and internal 
audit including financial control system, operation and 
to supervise the performance as well as risk control 
and risk management. 

9. To make an arrangement of f inanc ia l 
information report, information and general information 
important for the shareholders properly, completely and 
sufficiently together with the verification of the report. 

10. A director must not, without the notification 
to the general meeting of shareholders prior to the 
appointment, undertake commercial transactions, nor 
he or she be a partner or a shareholder in another 
juristic person of the same nature as and compete 
with that of the company. 

11. The director who has a special interest in the 
contract entered with the company or the increase or 
decrease of the shareholders or of the debentures of 
the company, must notify the company without delay. 

The Power and Obligations of the Chairman. 
1. To be Chairman of the Board of Directors 

and control such meeting to go smoothly. 
2. To oversee the general operations of the 

Company  to be in line with obligations and company 
policies. 

3. To sign the document in accordance with the 
regulations and company’s requirements.. 

4. To perform any other act designated by the 
Board under the laws and regulat ions of the 
Association and / or the resolutions of the Board of 
Directors or resolutions of the shareholders’ meeting. 

Power and Obligations of Executive Directors         
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 5. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

อำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตาม

ปกติของการดำเนินการตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุน 

2. จัดทำและสงมอบนโยบายทางธุรกิจ กลยุทธทาง
ธุรกิจ รวมถึงแผนงาน งบประมาณ การระดมทุนเพื่อ
โครงการตางๆ ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ และรายงาน
ความกาวหนาของแผนงาน 

3. บังคับบัญชา สั่งการ บรรจุ แตงตั้ง ปลดออก ให
ออก พิจารณาการลงโทษทางวินัย พนักงานทุกระดับตามขอ
กำหนดของบริษัท  

4. ลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หรือ
หนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานหรือ บุคคลอื่น เพื่อให
การดำเนินงานของบริษัทสำเร็จลุลวงในนามของบริษัท  

5. มีอำนาจมอบหมาย มอบอำนาจใหผูอื่นกระทำการ 
ปฏิบัติงานเปนการเฉพาะแทนได ภายใตขอบเขตแหงการมอบ
อำนาจ ตามระเบียบ ขอกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ
กำหนดไว  

6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จำเปนตอ
การดำเนินงานของโครงการ โดยผานคณะกรรมการ 

7. เปนผูนำและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัทดังตอไปนี้ 
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยาง

ถูกตองและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็น
ชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

1. To establish the strategic directions and 
business operation with highest effectiveness and 
efficiency. 

2. To evaluate and to scrutinize the investment 
project and annual budget in order to be approved by 
the Board of Directors. 

3. To sign in the documents binding on the 
company as appointed by the Board of Directors. 

4. To consider and approve the executing of 
forward contract  as risk management of currency and 
foreign exchange. 

5. To allot the resources and recruit the 
personnel of potential for the highest benefit of the 
company. 

Power and obligations of Managing Director 
1. To oversee and implement norma l 

management and operations of the company in 
accordance with regulations, policies, and resolutions 
of the Board of Directors and / or the resolutions of 
the shareholders’ meeting. 

2. To prepare  business pol icy, business 
strategy and planning, and budget funding for various 
projects to the Board of Directors for approval and 
report on progress. 

3. To supervise, consider and approve the 
appointment, dismissal and disciplinary action against 
employees in accordance wi th the company 
regulations. 

4. To sign the contract, orders, or documents 
on behalf of the company. 

5. To authorize other person to act on behalf 
for specific operations under the scope of the 
mandate or orders prescribed by the Board. 

6. To approve the appointment of consultants 
required by any project through the Board of 
Directors. 

7. To be a leader and a role model for ethical 
conduct and business ethics.  

Power and Obligations of Audit Committee    
An audit committee has the duties as delegated 

by the Company’s board of directors, as follows: 
(1) to review the Company’s financial reporting 

process to ensure that it is accurate and adequate; 
(2) to review the Company’s internal control 

system and internal audit system to ensure that they 
are suitable and efficient, to determine an internal 
audit unit’s independence, as well as to approve the 
appointment, transfer and dismissal of the chief of an 
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(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผู
สอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

  (6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน 
เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

  (6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท 

  (6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวา
ด วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

  (6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบ
บัญชี 

  (6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

  (6.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

  (6.7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
(charter)  

 (6.8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

internal audit unit or any other unit in charge of an 
internal audit; 

(3) to review the Company’s compliance with the 
law on securities and exchange, the Exchange’s 
regulations, and the laws relating to the Company’s 
business; 

(4) to cons ider , se lect and nominate an 
independent person to be the Company’s auditor, and 
to propose such person’s remuneration, as well as to 
attend a non-management meeting with an auditor at 
least once a year; 

(5) to review the Connected Transactions, or the 
transactions that may lead to conflicts of interests, to 
ensure that they are in compliance with the laws and 
the Exchange’s regulations, and are reasonable and for 
the highest benefit of the Company; 

(6) to prepare, and to disclose in the Company’s 
annual report, an audit committee’s report which must 
be signed by the audit committee’s chairman and 
consist of at least the following information: 

  (6.1) an op in ion on the accuracy , 
completeness and creditability of the Company’s 
financial report, 

  6.2) an opinion on the adequacy of the 
Company’s internal control system, 

  (6.3) an opinion on the compliance with 
the law on securities and exchange, the Exchange’s 
regulations, or the laws relating to the Company’s 
business, 

  (6.4) an opinion on the suitability of an 
auditor, 

  (6.5) an opinion on the transactions that 
may lead to conflicts of interests, 

      (6.6) the number of the audit committee 
meetings, and the attendance of such meetings by 
each committee member, 

   (6.7) an opinion or overview comment 
received by the audit committee from its performance 
of duties in accordance with the charter, and 

   (6.8) other transactions which, according 
to the audit committee’s opinion, should be known to 
the shareholders and general investors, subject to the 
scope of duties and responsibilities assigned by the 
Company’s board of directors 

(7) to perform any other act as assigned by the 
Company’s board of directors, with the approval of the 
audit committee. 
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วงเงินอนุมัติ  
Transaction approved 

คณะกรรมการ  
Board of Directors 

กรรมการผูอำนวยการและกรรมการผูจัดการ
President and Managing Director 

1. การอนุมัติการจัดซื้อ จัดหา และจัดจาง ตอครั้ง  
1. Approval for purchasing and procurement 

per transaction 

มากกวา 40 ลานบาท  
Above 40 Million Baht 

ไมเกิน 40 ลานบาท 
Less than 40 million baht 
 

2. การอนุมัติการจำหนายพัสดุคงคลัง ทรัพยสิน
ถาวรตอครั้ง  

2. Approval for sale of inventories, and fix 
assets  per transaction 

มากกวา 40 ลานบาท  
Above 40 Million Baht 

ไมเกิน 40 ลานบาท  
Less than 40 million baht 

 สรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่สำคัญ 
Summary  of  Significant Transaction Approved 

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ทาน ประกอบดวย 
กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทานคือ 
• นายเมธา ตริลลิต 
• ดร.วิวัฒน ตริลลิต 
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 6 ทานคือ 
• นางวันทนา พจนาลัย 
• นายสุวิทย เวสารัชเวศย 
• นายเชาววุธ พจนาลัย 
• นายสุรชัย เชิงวิวัฒนกิจ 
• นางสาวรัชนี ตริลลิต 
• นายสหาย ทรัพยสุนทรกุล (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 ทานคือ 
• นายเลิศชัย ลีลายนกุล เปนกรรมการตรวจสอบที่มี

ความรูและประสบการณในการสอบทาน งบการเงินของ
บริษัท 

• นายชัยวัฒน จันทรศรีวงศ 
• ดร.จงรัก ปรีชานนท  

การรวมหรือแยกตำแหนง 
ประธานกรรมการมาจากกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุน

รอยละ 35.79 ของหุนทั้งหมด 
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการมิไดเปนบุคคล

เดียวกัน แตมาจากครอบครัวเดียวกัน การบริหารงานตอง
ดำเนินการภายใตการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนผูถือหุนรายใหญกลุมตางๆ รวมถึง
กรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการสอบทานและถวงดุลอำนาจ 

เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติแตงตั้ง นางปาริชาติ มนูทัศน 
เปนเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทมีการ

Balanced composition of Directors who are not 
management 

The company’s Board consists of 11 directors  
2 Executive Directors namely ; 
• Mr. Metha Trillit  
• Dr. Viwat Trillit 
6 Non-Executive Directors namely ; 
• Mrs. Wantana Pojanalai  
• Mr. Chaovuth Pojanalai  
• Mr. Suvit Vesaratchawest  
• Mr. Surachai Cheongvivatkit 
• Ms. Ratchanee Trillit 
• Mr. Sahai Supsoontornkul (Independent 

Director) 
3 Member of Audit Committee namely ; 
1. Mr. Lertchai Leelayonkul : A qualified audit 

committee with accounting experiences to perform 
review of financial statements of the company.  

2. Mr. Chaiwat Chandarasirvongs 
3. Dr. Chongrak Prichanont 

Aggregation and Segregation of Positions 
The Chairman of the Board of Directors comes 

from the major shareholder group which holds 35.79% 
of total shares.  

The Chairman and the managing director are not 
the same person. All work and administration must 
have the approval from the board which comprises 
representatives of various major shareholder groups 
and includes the auditing committee which helps to re-
examine and provide a counter-balance 

Company Secretary  
The Board of Directors’ Meeting No.6/2007 

dated November 12, 2007 appointed Mrs. Parichart 
Manuthasna to be the Company’s secretary for the 
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ปฏิบัติตามกฏหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท และ
ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท เพื่อ
ใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัท 
1. ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฏ

หมาย ระเบียบขอบังคับของบริษัท และติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางถูกตอง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญแกกรรมการ 

2. จัดประชุมผูถือหุน และประชุมกรรมการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท 

3. บันทึก และจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุน การ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุม 

4. ดูแลใหมีการเปดเผลขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหเปน
ไปตามขอกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
หนวยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

5. สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกำกับดูแล 
รวมถึงใหขอมูลแกผูสนใจทั่วไป และผูมีสวนไดเสีย 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีประสบการณเขารวมงานกับ

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ตั้งแตป 
2530 นอกจากนี้ ไดผานการอบรมหลักสูตร Corporate 
Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย รวมกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัท 
และเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรูในหลักสูตรดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางตอเนื่อง  

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
- คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทมิไดจัดใหมีคณะ

อนุกรรมการคาตอบแทน แตผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการเอง และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในป 2556 
ดังนี้  

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คณะกรรมการ จำนวน 11 ทาน ไดรับเฉพาะเบี้ย

ประชุมครั้งละ 7,000 บาท  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนเดือนละ 

25,000 บาท รวม 300,000 บาท  
คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ คาตอบแทน

เดือนละ 12,000 บาท รวมทานละ 144,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับเบี้ยประชุมครั้ งละ 

3,000 บาท  

responsibility of monitoring the compliance to the rules 
and the Company’s regulations and also in line with 
principles of Good Corporate Governance to allow 
effective management.  

Scope of Duties of Company’s Secretary 
1. To give initial recommendations to the Board 

concerning the issues of legality, the Articles of 
Association to ensure that all regulations properly 
adhered, including to report to the Board concerning 
changes which are deemed significant.  

2. To organize shareholders’ meetings and the 
Board of Directors’ meeting in accordance with the 
Articles of Association. 

3. To record and fi le the minutes of the 
shareholders’ and the Board of Directors’ meeting, and 
also follow up activities that have been approved at 
the meetings.  

4. To disclose information in accordance with 
the Securities and Exchange Commission, the Stock 
Exchange of Thailand, and other regulatory authorities 
concerned.  

5. To communicate with the shareholders, 
investors and regulatory authorities, including to 
provide information to interested persons and 
stakeholders.  

6. To perform any other duties assigned by the 
Board or Directors.  

The Company’s Secretary has the experiences in 
the company since 1987 and completed a training 
course “Corporate Secretary Development Program” 
arranged  by Thai Listed Companies Association with 
The Facu l ty of Commerce and Accountancy 
Chulalongkon University, sponsored by Stock Exchange 
of Thailand and Thai Company Secretary Club.  

Executives’ Remuneration 
Remuneration for directors : There is no 

remuneration committee. The remuneration of directors 
was considered by the board of directors and was 
approved in 2013 shareholders’ meeting as follows : 

- The Board of directors of 11 persons received 
meeting allowances at 7,000 Baht/meeting. 

Chairman of audit committee’ remuneration 
25,000 baht/month totaling 300,000 baht. 

Member of audit committee’s remuneration 
12,000 baht/month totaling 144,000 baht per person. 

Meeting Allowance for audit committee members 
at 3,000 Baht/meeting  

Signatory Director, Mr.Wantana Pojanalai’s 
remuneration 17,000 baht/month totaling 204,000 
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กรรมการผูมีอำนาจลงนามเฉพาะนางวันทนา พจนาลัย 
คาตอบแทนเดือนละ 17,000 บาท รวม 204,000 บาท  

รวมเปนคาตอบแทนทั้งสิ้นสำหรับคณะกรรมการ 11 
ทาน ในป 2556 จำนวน 1,270,000 บาท ดังนี้ 

baht. 
Total remuneration for 11 directors in 2013 was 

1,270,000 baht  
 

คาตอบแทนผูบริหาร :  เปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผูบริหารแตละ
ทาน  และเปนไปตามกลุมอุตสาหกรรม 

เจาหนาที่บริหารระดับผูจัดการ 8 ราย ไดคาตอบแทน
รวม 12,364,496.25 บาท ซึ่ง ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส 
คาคอมมิชชั่น คาพาหนะ เงินประกันสังคม คาประกันชีวิต
และอุบัติเหตุ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

คาตอบแทนอื่น  - เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหาร

โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 ของเงินเดือน โดย

Remunerat ion for managements : The 
remuneration was set in line with the industry and in 
accordance with the policy set by directors based on 
company and individual performance. 

 - 8 executives received 12,364,496.25 baht 
which includes salary, commission, bonus, car expense, 
social security expense, life, accident and health 
insurance, and provident fund. 

Other remuneration   
- Provident Fund 
- The company has established a Provident 

Fund to the executives. The company have paid in at 
the rate of 5% of salary.   In 2013, the company has 

 ชื่อ / Name  ตำแหนง / Position คาตอบแทนป 2556  
    Remuneration in 2013 

1.  นายเมธา  ตริลลิต  ประธานกรรมการ 28,000 บาท 
 Mr. Metha  Trillit  Chairman 28,000 Baht 

2. ดร.วิวัฒน ตริลลิต กรรมการผูจัดการ 28,000 บาท 
 Dr. Viwat  Trillit Managing Director 28,000 Baht 

3.  นางวันทนา  พจนาลัย กรรมการ 225,000 บาท 
 Mrs. Wantana  Pojanalai Director 225,000 Baht 

4.  นายเชาววุธ  พจนาลัย กรรมการ 28,000 บาท 
 Mr. Chaovut  Pojanalai Director  28,000 Baht 

5.  นายสุวิทย  เวสารัชเวศย กรรมการ 28,000 บาท 
 Mr. Suvit  Vesarachawest Director  28,000 Baht 

6.  นายสุรชัย  เชิงวิวัฒนกิจ กรรมการ 28,000 บาท 
 Mr. Surachai  Choengvivatkit Director  28,000 Baht  

7.  นางสาวรัชนี  ตริลลิต กรรมการ 28,000 บาท 
 Ms. Ratchanee  Trillit Director  28,000 Baht 

8.  นายสหาย  ทรัพยสุนทรกุล กรรมการอิสระ 172,000 บาท 
 Mr. Sahai  Supsoontornkul Independent Director 172,000 Baht 

9.  นายเลิศชัย  ลีลายนกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 340,000 บาท 
 Mr. Lertchai  Leelayonkul Independent Director / Chairman of Audit Committee 340,000 Baht 

10.  นายชัยวัฒน  จันทรศรีวงศ กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ 184,000 บาท 
 Mr. Chaiwat  Chandarasrivongs Independent Director / Audit Committee Member  184,000 Baht  

11.  ดร.จงรัก  ปรีชานนท กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ 181,000 บาท 
 Dr. Chongrak  Prichanont Independent Director / Audit Committee Member 181,000 Bah 
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ในป 2556 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับผูบริหาร 8 ราย รวมทั้งสิ้น 331,700 บาท 

โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ตอผูบริหารและพนักงาน (ESOP)  

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
จำนวน 2,800,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกพนักงาน
ของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไมเกิน 3 ป นับแตวันที่
ออก บริษัทไดกำหนดราคาการใชสิทธิในราคา 8.20 บาทตอ
หุน ภายใตอัตราการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มี
สิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ ได 4 
ครั้ง คือเดือนมีนาคม 2558 มิถุนายน 2558 กันยายน 
2558 และธันวาคม 2558 โดยผูบริหารของบริษัทจำนวน 6 
ราย ไดรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบริษัทของ
ทั้งโครงการคิดเปนสัดสวนรอยละ 70  เมื่อเทียบกับใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนบริษัทของทั้งโครงการ 

บริษัทไดจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานใน
วันที่ 2 มกราคม 2556 และมีกำหนดวันใชสิทธิครั้งแรกตรง
กับวันที่ 31 มีนาคม 2558  
บุคลากร 

บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 180 คน โดยในป 2556 
บริษั ทจ ายผลตอบแทนให แกพนั ก ง านจำนวนทั้ ง สิ้ น 
54,962,042 บาท ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน คาลวง
เวลา เงินชวยเหลือคาครองชีพ เงนิโบนัส เงินประกันสุงคม 
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทยอย
ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท
รวม 

 

contributed funds for the 8 executives totaled 331,700 
baht.     

- ESOP Scheme for executives and Employees  
At the extraordinary shareholder’s meeting No.1/

2012 held on 14 November 2012, the shareholders 
passed the resolution to allocate the ESOP warrants 
of 2,800,000 units without any consideration to 
employees of the Company. The warrants are 3 years 
maturity commencing from date of issue. The exercise 
price is Baht 8.20 per share under the exercise ratio 
of 1 warrant per 1 new share. Holder can exercise 
right 4 times, in March 2015/ June 2015/September 
2015 and December 2015.  There are 6 executives 
who have been allocated with such warrants which 
regards as 70% of total warrants issued. 

The warrants were allocated to the employees 
on 2 January 2013 with the first exercise date on 31 
March 2015. 
Personnel  

There are 180 employees in 2013, the company 
paid compensation to employees totaled  54,962,042 
baht, which include salary, overtime, bonuses, 
insurance, social security welfare and provident fund. 
The subsidiary company has paid the same types of 
compensation to employees. 

 
 

ป 2556 / 2013 บมจ. พาโตเคมี 
PATO CHEMICAL

บจ. พาโตคร็อปแคร
PATO CROP CARE

พนักงานปฏิบัติการ (คน) 
Operations (People)

126 4

พนักงานในสำนักงานใหญ (คน) 
Head Offi ce Employees (People)

42 -

พนักงานบริหาร (คน) 
Managements  (People)

8 -

รวม 
Total

176 4

คาตอบแทนพนักงาน(บาท) 
Remuneration

54,372,228 589,814

การจัดการ / MANAGEMENT
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ถือเปนหัวใจสำคัญของการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญใน
การกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท แสดง
ความรับผิดชอบตอหนาที่และการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ 

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและขอบเขตอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ อันประกอบดวยองคประกอบ
คณุสมบตั ิ การแตงตัง้ บทบาทหนาทีก่ารดำรงตำแหนง และ
การดำเนนิงานของกรรมการ ผูบรหิาร และผูปฏบิตังิาน ไดถกู
กำหนดไวอยางชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนโยบาย ขอบังคับ 
ระเบียบวิธีปฏิบัต ิ และคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนนิธรุกจิไวเปนลายลกัษณอกัษร เพือ่ใหเกดิการถวงดลุและ
ตรวจสอบระหวางกัน โดยมีผูตรวจสอบสอบภายในอิสระซึ่งมี
บทบาทหนาที่ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทได
ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเปนไปตามกฎหมายและขอ
กำหนดทีเ่กีย่วของไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส รอบคอบ ระมัดระวัง และเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูบนพื้นฐานของกฎหมาย 
ขอกำหนด กฎเกณฑ ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน 
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไมกระทำการใดที่เปนการ
ขัดหรือแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนและ
นักลงทุนเกิดความมั่นใจ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดมีประประเมินผลงานของตนเอง

แบบทั้งคณะปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนการทำงานกำกับดูแล
อยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และใชเปนขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการทำงานของฝายบริหารนำไปปรับปรุงแกไขตาม
ความเหมาะสม 

แผนการสืบทอดงาน 
บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหนงงานที่สำคัญ 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและทดแทนผูเกษียณอายุ ใหมีการ
สืบทอดตำแหนงผูบริหารเพื่อความตอเนื่องในการบริหาร 
ตลอดจนพัฒนาพนักงานใหมีความพรอมในการสืบทอด
ตำแหนงงาน ซึ่ งจะพิจาณาจากความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และวิสัยทัศน 

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอย 
เนื่องจากบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) 

The responsibilities of the board of directors 
The company’s board of directors is the key to 

good governance. The board of directors has important 
roles in the governance to achieve maximum benefits 
for the company and is responsible for duties and 
responsibilities of directors.  

The structure of good governance and area of 
authority of the board of directors which comprise of 
qualifications, appointment, position roles as well as 
operations of directors and operators are clearly set 
including policy, regulations, practices and working 
manuals which are entirely in written documents in 
order to achieve mutual balance and monitoring. At 
the same time, an independent internal auditor which 
has roles and duties as approved by the audit 
committee will monitor the operations to ensure that 
the company has effectively complied with the 
guidelines of related laws and regulations.  

The company’s board of directors has fulfilled its 
duties with honesty, transparency, caution, carefulness 
and understanding of their roles and responsibilities on 
the basis of law, regulations, rules, the company’s 
restrictions, consensus of shareholders’ meeting and 
good governance without any actions against the 
company’s benefits in order to build confidence among 
investors.  

Board Of Directors Self-Assessment 
The Board of Directors has been evaluated as a 

collective body once a year to review the sufficiency 
and effectiveness of good governance in order to set 
guidelines to achieve concrete effectiveness. The 
result will be used as information supporting the 
management to revise their works and duties as 
appropriate. 

Succession plans  
The company has prepared a plan of succession 

for key managements to accommodate the expansion 
and replacement of retirees to ensure continuity in the 
administration. The company also develop staff to be 
ready for such succession by considering from 
knowledge, ability, experience, and vision. 

The governance of the subsidiary’ operations  
Since Pato Chemical Industry Public Company 
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ถือหุน 100% ในบริษัทยอยคือ บริษัท พาโตครอปแคร 
จำกัด ดังนั้น กรรมการ ผูบริหารจึงเปนชุดเดียวกันทั้งหมด 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร 

พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของมิใหนำขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลัก
ทรัพยกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนโดย  

1. บริษัทไดกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนัก
งานรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ยวของของสำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดใหกรรมการ และผูบริหาร มีหนา
ที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย และใหแจงใหเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพยของ
กรรมการและผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อนำเสนอใหแกคณะ
กรรมการบริษัททราบ ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวดวย 

2. บริษัทมีขอกำหนดหามนำขอมูลงบการเงิน หรือ
ขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทที่ทราบ 
เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ และ
หามทำการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือน กอนมีขอมูลอื่น
ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจะเผยแพรตอ
สาธารณะชน หากไมปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวถือเปน
การกระทำผิดวินัยของบริษัท จะไดรับโทษตั้งแต การตัก
เตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึง
การเลิกจาง 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
คาตอบแทนที่บริษัทจายให ผูสอบบัญชี โดยแยกเปน 

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 430,000บาท 
และ ไมมีคาบริการอื่น (non-audit fee)  

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่นๆ 
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจแก

ผูถือหุน สรางผลตอบแทนที่ดีอยางตอเนื่องและมั่นคง บริษัท
จัดใหมีประชุมสามัญผูถือหุนโดยใหผูถือหุนเขารวมประชุม
เพื่อรวมพิจารณาวาระตางๆ และรับทราบผลการดำเนินงาน 
โดยคำนึงวาผูเขารวมประชุมควรจะไดรับ ขอมูลที่ถูกตอง 
เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน  

Limited currently holds 100% of authorized share of 
its subsidiary – Pato Crop Care Company Limited, 
directors and management of both companies are 
entirely the same.  
Protecting against the use of insider information 

The company has a policy and method to 
prevent company executives from using the company’s 
inside information for personal gain or for the 
purchase of securities before the company’s financial 
statement is disclosed to public. 

1.  The company has kept i ts d i rectors , 
management and staff informed about relevant 
announcements from Securit ies and Exchange 
Commiss ion (SEC). The company’s di rectors , 
management and staff are required to report their 
changes in security holding to SEC in accordance with 
section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 
2535 within 3 days from the date of changes in their 
security holding. At the same time, they have to 
inform the company’s secretary to record the changes 
and update the amount of security of each director 
and management in order to present to the company’s 
board of di rectors. The company’s di rectors, 
management and staff are also informed about their 
punishments in case of violation or failure to abide by 
the aforementioned regulations.  

2.  The company has regulations to prohibit its 
staff to reveal its financial information and other 
information that may affect the price of its security to 
the public. The company’s staff are also forbidden to 
sell their securities within one month prior to the 
disclosure of the company’s security prices to the 
pub l ic . Those who fa i l to comply wi th the 
aforementioned regulations will be considered violently 
breaking the company’s discipline and shall receive 
penalties ranging from warning, wage reduction, 
suspension without pay to termination of employment. 
Remuneration to Auditors 

The company paid 480,000 Baht to the auditor 
for audit fee. There was no non-audit fee.  
Other Good Governance Practices 

Equitable Treatment of Shareholders 
The company is steadfast in its aim to undertake 

business for the satisfaction of shareholders and 
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บริษัทจัดประชุมสามัญผู ถื อหุ น ในสถานที่ ซึ่ งทั้ ง
กรรมการ ผูบริหารและ ผูถือหุนสามารถเดินทางมารวม
ประชุมดวยความสะดวก กอนการประชุมบริษัทไดจัดเตรียม
เอกสารโดยมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพยดำเนินการจัด
สงวาระการประชุมและเอกสารเพื่อการพิจารณาลวงหนาตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง โดยจัดใหมีการนำ
หนังสือเชิญประชุมเผยแพรบน Website ของบริษัทไมนอย
กวา 30 วันกอนการจัดประชุม และในวันประชุม บริษัทจัด
เตรียมอากรแสตมปสำหรับผูถือหุนที่ไดรับมอบอำนาจมาเพื่อ
อำนวยความสะดวกโดยไมคิดมูลคา 

ในป 2556 บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนประจำป
ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 
บริษัทเปดใหลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง 
และไดจัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดซึ่งผูถือหุนพึงทราบสง
ใหผูถือหุนไดพิจารณากอนเขาประชุมไมนอยกวา 14 วัน 
หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดแนบ
หนังสือมอบฉันทะพรอมหนังสือเชิญประชุม เพื่อผูถือหุน
สามารถแตงตั้งผูอื่นเขารวมประชุมไดหรือสามารถแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทานใดทานหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะ
เพื่อเขารวมประชุมโดยออกสียงตามที่ผูถือหุนระบุ  

การออกเสียงลงคะแนนนับ 1 หุน เปน 1 เสียง เทากัน
หมดทุกราย และหากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีผูไดรับผล
ประโยชนในบางวาระจะแจงรายชื่อผูถือหุนที่ไมสามารถออก
เสียงได  

บริษัทมีการจดบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวนเพื่อ
ใหผูถือหุนตรวจสอบได มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
และผูบริหารเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงครบทุกทาน  

ประธานที่ประชุมได เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ
เทาเทียมและสอบถาม แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และ
อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงอยางชัดเจน และประธานไดแจง
ที่ประชุมทราบวาในวาระนั้นๆ มีผูถือหุนลงมติเห็นชอบ ไม
เห็นชอบ และงดออกสียงอยางละกี่ เสียง โดยบริษัทใช 
software และมี barcode ในการในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเพื่อความรวดเร็วและ ถูกตอง ในการประชุมมีผูสอบ
บัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมสังเกตการณ 

บริ ษัทจัดใหมีการเผยแพรรายงานการประชุมบน 
Website ของบริษัทภายใน 14 วันหลังเสร็จสิ้นการประชุม
โดยบันทึกประเด็นสำคัญขอซักถามจากผูถือหุน และคำชี้แจง
ของกรรมการและฝายบริหารรวมถึงผลการนับคะแนนเสียงใน
แตละวาระรวมถงึนำสงรายงานการประชมุตอตลาดหลกัทรพัย
แหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยตามหลักเกณฑที่

provision of good return on a continuous and secure 
basis. The company holds a general shareholders 
meeting in which there is a quorum and participants 
take part in considering various agendas and 
acknowledge operational results. The company realizes 
the right of shareholders to receive correct, sufficient, 
immediate and equal information.  

The company holds a general shareholders 
meeting at a location where it is convenient for 
directors, executives, and shareholders. Before each 
meeting, the company prepares documents and these 
are assigned to Thailand securities depository company 
limited which then undertakes to send the meeting 
agenda and documents for prior consideration, as is 
stipulated by stock exchange regulations. The 
company post invitation letter published on the 
company’s Website at least 30 days before the 
meeting. To facilitate shareholders, stamp duty is also 
provided for proxy authorized to attend the meeting 
without charge.  

In 2013, the company arranged Annual General 
Meeting of Shareholders on April 23, 2013 at 
Cha le rmprabaramee 50 Yesars Bu i ld ing . The 
registration desk was opened 2 hours ahead of the 
meeting. The company prepares documents and details 
which shareholders should have knowledge of, and 
gives these to shareholders for their consideration at 
least 14 day before the meeting. In the event the 
shareholder cannot attend the meeting, the company 
includes a documentary consent of representation 
together with the invitation to the meeting. With this 
documentary consent of representat ion , the 
shareholder can give power of attorney to another 
person or a member of the audit committee, to attend 
the meeting and exercise right to vote according to 
the wishes of the shareholder.   

In voting, one share is equally entitled to one 
vote. For any connected transaction agendas, 
interested shareholders will be informed to abstain 
from voting.   

In addition, the company makes a complete and 
correct record of the meeting, which can be checked 
by shareholders. Directors, Audit Committee members, 
Executives attended the meeting in full force. 
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กำหนด 
ในป 2556 บริษัทผานการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมผูถือหุนอยุในเกณฑดีที่คะแนนรวม 90.88  
ผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อใหคณะ

กรรมการพจิารณาได กอนวนัที ่ 13 กมุภาพนัธ 2557 โดยทาง
ไปรษณยี หรอืแฟกซ หรอื e-mail : auditcom.pato@gmail.com 
บริษัทไดแจงผูถือหุนถึงการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอ
รายชื่อกรรมการผาน website ของตลาดหลักทรัพย ฯ เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2557 

บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย 
พนักงาน บริษัทเนนความรักสามัคคีในหมูพนักงาน อยู

รวมกันเหมือนบุคคลในครอบครัว ทำงานอยางสงบสุขใน
บรรยากาศการทำงานที่เอื้ออำนวย และเปดโอกาสใหพนัก
งานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองและนำความรูความสามารถ
มารวมกันสรางความกาวหนาทั้งตอตนเองและองคกร จัดใหมี
ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีชุดเครื่องแบบยูนิฟอรมของพนัก
งานเพื่อความสะดวกและประหยัด อาหารราคายอมเยาถูก
สุขลักษณะ สถานที่ออกกำลังกายพรอมอุปกรณ โบนัส เบี้ย
ขยัน งานเลี้ยงสังสรรคและการทองเที่ยวประจำป กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท
จัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของที่ทำงาน
สม่ำเสมอทั้งดานความรอน  แสง  เสียง รวมถึงการตรวจ
สอบเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานสม่ำเสมอ  

คูคา บริษัท ปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและ
คำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย โดยปฏิบัติตามสัญญา
หรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด หากมีปญหา
ในขอตกลงก็รวมกันหาแนวทางแกไขตามความสมเหตุสมผล 
ไมเรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไม
สุจริตในการคากับคูคา รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาเพื่อ
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

บริษัทมีมาตรการในการตรวจสอบ คัดเลือกคูคาของ
บริษัทอยางเขมงวดโดยเฉพาะผูผลิตวัตถุดิบ เนื่องจากตาม 
พรบ. วัตถุอันตรายฉบับปจจุบัน หากบริษัทเลือกที่จะจด
ทะเบียนผลิตภัณฑของคูคารายใด บริษัทตองนำเขาผลิตภัณฑ
ของคูคารายนั้น อยางไรก็ตามบริษัทเลือกที่จะจดทะเบียนกับ
ผูผลิตผลิตภัณฑแตละชนิดมากกวา 1 ราย บริษัทจึงมี
นโยบายในการเลือกคูคาที่มีประวัติการผลิตสินคาที่ ได
คุณภาพ สงของตามกำหนดเวลาที่แจง ราคายุติธรรม และ
หากเกิดมีกรณีที่สินคาไมตรงตามที่ตองการ คูค านั้น

The Chairman of the meeting gave shareholders 
equal rights and freedom to ask questions and express 
views and voting procedure was clearly explained. The 
chairman also announced number of votes; approve, 
disapprove and abstain from voting. Software and 
Barcode were used for registration and vote count for 
fast and correct outcome. The auditor and legal 
advisor also observed the meeting. 

The Company has published minutes of the 
meeting on the Website of the Company within 14 
days after the meeting by recording key questions 
from shareholders and explanation from directors and 
managements and the result of the vote on each 
agenda and submitted such to the Stock Exchange of 
Thailand, and the Ministry of Commerce. 

In 2013 the company passed the meeting quality 
evaluation with the total score of 90.88. 

Shareholders wil l be able to propose any 
agendas to the board for consideration before 13 
February 2014 by mai l , fax or e -ma i l : 
auditcom.pato@gmail.com. The company has made an 
announcement to shareholders to propose agendas or 
nominate director through website of the SET on 
January 22, 2014.  
Roles to Stakeholders 

Employees : The company emphasizes unity 
among employees, working together in a peaceful and 
facilitating atmosphere, and gives employees the 
opportunity to develop their potential and to utilize 
their knowledge and ability to help in creating 
progress for themselves and the company. The 
company provides reasonable and fair compensation 
and fringe benefits to the employee for example 
annua l check up, hea l th and l i fe insurance , 
transportation, hygienic canteen with fair price and 
free rice, sport facilities, bonus, hardship allowance, 
annual party and excursion, and provident fund. For 
security reason, the company has established Safety, 
Occupational Health and Environment Committee to 
regularly control safety such as heat, light, and sound 
including machineries survey and maintenance.  

Partners or Suppliers : The Company has 
treated their partners and suppliers equally and kept in 
mind on the mutual fair interests for both parties. 
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กระตือรือรนที่จะแสดงความรับผิดชอบที่จะสงสินคาทดแทน 
นำสินคาที่ไมไดคุณภาพกลับคืน และชดเชยคาเสียหายอยาง
เปนธรรมตามแตกรณี 

ลูกคา บริษัทผลิตสินคาที่มีคุณภาพเต็มตามจำนวนที่
ระบุและไดมาตรฐาน ในราคาที่เปนธรรม ออกแบบบรรจุ
ภัณฑทันสมัย สินคาอยูในความควบคุมดูแลตรวจสอบดาน
คุณภาพจากภาครัฐคือ สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และควบคุมราคาโดย
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  

ผูบริโภค คือเกษตรกร นอกเหนือจากการผลิตสินคา
คุณภาพสูงราคายุติธรรมแลวบริษัทพยามยามคนควาวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลิตภัณฑที่หลากหลายในทุกพืชปลูกเหมาะกับภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ และพฤติกรรมการใชของเกษตรกร 
สามารถควบคุมโรค และการระบาดของแมลง วัชพืช ได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหแก เกษตรกร 
ผลิตภัณฑมีปายฉลากคำแนะนำการใช คำเตือน เพียงพอ 
ชัดเจน เขาใจงาย  

ในขณะเดียวกันก็มุงเนนการรณรงคใหความรูในการใช
ผลิตภัณฑอยางถูกประเภทและวิธีเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
แกผูใช และสิ่งแวดลอม บริษัทยินดีรับติชม และ คำรอง
เรียนดานผลิตภัณฑ ทางโทรศัพท หรือรองเรียนโดยตรงกับ
ทีมงานที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งออกพื้นที่พบลูกคา 
และเกษตรกรเปนประจำทุกเดือน 

คูแขงทางการคา บริษัทปฏิบัติตอคูแขงทางการคาตาม
หลักสากลพึงปฏิบัติ มีจริยธรรมและอยูภายใตกรอบแหง
กติกาการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคู
แขงทางการคาดวยวิธีสุจริตและไมเหมาะสม บริษัทไมเคยมี
ขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับคูแขงทางการคา 

เจาหนี้ทางการคา บริษัทดำเนินธุรกิจอยางมีวินัยทาง
การเงินปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกทางการคา และชำระเงินตาม
กำหนดเวลาอยางเครงครัดเสมอมา ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปน
ธรรม รับผิดชอบและโปรงใส และ มุงมั่นในการรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจาหนี้และใหความเชื่อถือซึ่งกันและ
กัน 

สิ่งแวดลอม เนื่องจากทุกฝายใหความสำคัญตอสภาพ
แวดลอมจึงมีฐานผลิตอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และให
ความรวมมือกับกับทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติ
ตามขอกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวของตามมาตรฐานดาน
ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวม
ถึงการวาจางบริษัทที่ไดมาตรฐานในการกำจัดขยะอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ สำหรับน้ำเสียโรงงานไดจัดสรางบอ

They have stringently followed the agreement terms 
and conditions. In case that any questions on the 
agreement have been raised, the Company would 
mutually find the solution based on fair and rational 
treatment i.e. never calling for or accepting other 
benefits or interests which caused unfair business 
against the i r partners or suppl iers , and a lso 
strengthening a sustainable relation with the partners 
and suppliers to maintain mutual trusts. The Company 
has imposed strict measures to select and inspect 
thei r partners and suppl iers , especia l ly ones 
manufactures for raw materials. Owning to the current 
Hazardous Substance Act, in case that the Company 
decides to register chemical products which are 
manufactured by partner, they are required to import 
the partners’ products. Nevertheless, the Company has 
set out a strategy to register each single category of 
chemical products with more than one manufacturer. 
Therefore, the Company has laid down policies to 
se lect the par tners or supp l ie rs who have 
manufactured quality products and never had problem 
on delivery services with fair price. If the products 
supplied do not meet the requirements/specification, 
the partners or suppliers eagerly shows their spirits 
and responsibilities to deliver a new lot of shipment, 
take back the non-qual i ty shipment, and pay 
compensation fairly on case by case basis.  

Customers : The company manufactures quality 
and standard products with a fair price. In this regard, 
the company joined a core group to help push for the 
Project for Manufacturing of Quality Products under 
the Thai Crop Protection Association. The products 
must pass standard of the Office of Agricultural 
Regulation, Ministry of Agriculture and Cooperatives.  

Consumers: Farmers are our consumers. Apart 
from high quality and fair price, the company 
researches for more products to suite geographic 
conditions, climate, and which are disease-controllable 
with regard to insects and weeds, so as to increase 
production for farmers. At the same time, through the 
help of a work team with high knowledge and 
experience, the company also emphasizes providing 
knowledge and correct product type usage and correct 
and method of usage, for the safety of both farmers. 
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บำบัดน้ำเสียเพื่อการบำบัดน้ำเสียใหไดมาตรฐานตามที่การ
นิคมอุตสาหกรรมกำหนด จากนั้นจึงปลอยน้ำที่บำบัดแลวสู
ทอน้ำทิ้งของการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเขาสูขั้นตอนการ
บำบัดของการนิคมอุตสาหกรรมตอไป ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม 

บริษัทเองตระหนักถึงอันตรายของการใชสารเคมีอยาง
ไมถูกวิธีและผิดประเภท จึงไดดำเนินการใหความรูแกทุกฝาย
เสมอมา อีกทั้ง พยายามคนควาสรรหาผลิตภัณฑซึ่งไมสง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตสามารถเพิ่มผลผลิตใหกับ
เกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

หนวยงานของรัฐ ใหความสำคัญกับภาครัฐโดยดำเนิน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดยถือวาหนวยงานของรัฐเปนสวน
สำคัญที่สนับสนุนใหธุรกิจดำเนินไปอยางราบรื่น และเปนไป
ตามแนวทางที่ถูกตองตามนโยบาย กฏระเบียบ และขอบังคับ 
ซึ่งบริษัทไดประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอภายในขอบเขตที่เหมาะสมและ
บนพื้นฐานของความโปรงใส เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับ
หนวยงานของรัฐ 

สังคม บริษัทสงเสริมกิจกรรมเพื่อเปนสวนรวมกับสังคม
อยางสม่ำเสมอโดยผลัดเปลี่ยนกระจายความชวยเหลือออกไป
ตามความเหมาะสม ตามกำลังความสามารถ เพื่อเปนการ
สรางปฏิสัมพันธอันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู 

ผูมีสวนไดเสียสามารถ ติชม สงขอสอบถาม หรือ 
รองเรียน ผานคณะกรรมการตรวจสอบไดที่  

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. พาโตเคมีอุตสาหกรรม 
อาคาร พาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม บางกะป 
หวยขวาง กรุงเทพ 10310 ทางแฟกซ 02 3180367 หรือ  
e-mail ที่ auditcom.pato@gmail.com 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
- คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณา
อยางรอบคอบเพื่อผลประโยชนตอบริษัท หลีกเลี่ยงการ
ดำเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยดานการเปดเผยรายการ ในป 
2552 ตามมาตรา 89/14 ของพรบ. หลักทรัพย บริษัท
ดำเนินการใหกรรมการและผูบริหาร จัดสงรายงานการมีสวน
ไดเสียของกรรมการและผูบริหารครั้งแรก ตอประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ เพื่อลงชื่อรับ

The team wil l also report any complaint from 
customers every month.  

Competitors : The company treats competitor as 
per normal practice and follow frameworks according 
to law. The company has never got into any legal 
case with competitors. 

Commercial Creditors : The company complies 
with all trade agreements made with creditors and 
also makes on time payment. We treat creditors fairly 
with accountability and transparency to maintain a 
sustainable relationship with trust to each other. 

Environment: As all sides attach importance to 
the environment, the production base is then in the 
Bangpoo Industrial Estate, with cooperation given to 
al l s ides of government and pr ivate sectors. 
Cooperation is given by strictly adhering to related 
condi t ions and regu lat ions regard ing Safety , 
Occupational Health and Environment. The company 
hires a professional company to handle wastes and 
pollutants.  

The company is aware of the dangers of 
improper use of chemical and misuse products and 
types, and has thus always undertaken to provide 
knowledge to all parties. It has also undertaken 
research to find products that least effect the 
environment while at the same time effectively 
increase production for farmers. 

Government Agencies : The company focus on 
the government agencies by follow and abide by rules 
and regulations as they are considered factors 
supporting smooth businesses in accordance with 
policy, guidance, rules and regulations. The company 
has coordinated to exchange information with officers 
concerned regularly on an appropriate and transparent 
basis in order to build good relationships with 
government agencies . 

 Social : The company is attentive to social 
activities on a regular basis by shifting the distribution 
of assistance and supports as appropriate to build a 
good relationships with the community we are part of. 

The company provides complain channel for 
stakeholders through audit committee by mail to Audit 
Committee, Pato Chemical Industry Plc. Pato Building, 
3388 New Petchburi Rd. Bangkapi, Huaykwang, 
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ทราบ และจัดทำรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดย
เลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดเก็บรายงานดังกลาว  

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการไดใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่

มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสำคัญที่มีผลตอ
ราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
โดยผานชองทางและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย 
เนื่องจากบริษัทยังมีผูถือหุนรายยอยเปนจำนวนนอยจึงยังมิได
จัดตั้งหนวยงานดานผูลงทุนสัมพันธขึ้นโดยเฉพาะ แตได
มอบหมายใหนางปาริชาติ มนูทัศน ผูจัดการสำนักงาน และ
เลขานุการบริษัท ทำหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผู
ถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุน
สามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร 0 2318 0360 
- 9 ตอ 118 หรือ  
e-mail address : pato2@cscoms.com ; mailbox@patochemical.com 

จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการ และพนักงาน ที่สอดคลองกับกฎหมาย ขอ
บังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหผูที่
เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ และมีระเบียบวินัย อีกทั้ง
บริษัทจัดประชุมพนักงานอยางสม่ำเสมอเพื่อสรางความเขาใจ
อันดีระหว างกัน กรุณาเข า เยี่ ยมชม webs i te 
www.patochemical.com สำหรับรายละเอียดของจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท  

 

Bangkok 10310, Fax 02 3180367 or e-mai l : 
auditcom.pato@gmail.com 

Conflict of interest 
- The Board of Directors has received knowledge 

of items with conflict of interest, and related items. 
These have come under careful consideration so as to 
void actions that may pose a conflict of interest, on 
the other hand promote liberal trade and competition. 
Besides, stock market regulations concerning the 
revelation of such items have been adhered to. In 
2009, as required by Section 89/14 of the Securities 
and Exchange Act, all directors and managements are 
to submit their first report on interest of Directors, 
Executives to Chairman of Audit committee and 
Chairman of the Board of Directors to sign for 
acknowledgement. The reports must be submitted for 
every change. The Company secretary wil l be 
responsible for the filing of the report.  

Investor Relations 
The Board of Directors places importance on 

presenting correct, complete, transparent and thorough 
information in financial reports and in the presentation of 
general information, as well as vital information 
concerning company assets. The various information is 
disseminated via stock market channels and 
communications. The company has not yet established an 
investor relations work unit , but has assigned Mrs. 
Parichart Manuthasna, the Office Manager and Company 
Secretary, to undertake contacts with institutional 
investors, shareholders and as well as analysts and 
related government sectors. Investors can contact for 
more information at Tel 0-2318-0360-9 ext 118  
or e-mail : pato2@cscoms.com ; 
mailbox@patochemical.com 

Work ethics 
The company has come out with a written code 

of ethics for the Board of Directors and employees, to 
serve as a guideline for those concerned in executing 
their duties with honesty. The company also holds 
staff meetings on a regular basis. Please visit our 
website www.patochemical.com for more details.  
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รายงานคณะกรรมการ 
 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำ

รายงานทางการเงินประจำป 2556 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวม

ของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏรายงาน
ประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอและใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการจัดใหมีการทำแบบประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการทั้งนี้เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรม 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล
วาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวนและ
เพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบจุดออน
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีนัยสำคัญ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผูจัดการทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในอิสระ
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกทำการสรุปแบบประเมินเพื่อแนะนำการ
ปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ควร 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรรมการ
อิสระ ที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวรายงาน
ประจำปแลว  

 
 
 
    (นายเมธา ตริลลิต) 

    ประธานกรรมการ 

 

Board of Directors report 
 
The company’s Board of Directors is responsible 

for the balance sheet of the company, and for 
financial information appearing in the annual report. 
The said balance sheet is prepared under an 
accounting standard certified throughout Thailand, with 
an appropriate accounting balance that has been 
practiced on a regular basis chosen, and prepared 
with utmost consideration and estimation. Sufficient 
key financial information is also provided in remarks 
included in the balance sheet. The board of directors 
has prepared the evaluation form to evaluate the 
board of directors’ operations in order to set 
guidelines to achieve concrete effectiveness.      

The Board of Directors has seen to it that 
effective internal control system is maintained, so that 
there is good reasonable confidence that the recorded 
financial information is correct, complete and sufficient 
enough to maintain assets and to be aware of weak 
spots in order to prevent corrupt or dubious practices. 
The audit committee and managing directors have 
done the evaluation test of sufficiency in internal 
control and assigned an independent internal auditor 
to summarize the evaluation in order to receive 
advices on necessary adjustments.  

For this reason, the company’s Board of 
Directors has appointed an Audit Committee which 
comprises Directors not dealing in management and 
who are responsible for quality of financial reports and 
internal control. The views of the Audit Committee on 
these matters appears in the report by the Audit 
Committee, which is shown in the annual report. 

The Board of Directors views that the company’s 
overall internal control system is at a satisfactory level 
and is able to create good reasonable  confidence in 
the consolidated balance sheet for the company  as at 
December 31, 2013. 

 
 
    (Mr. Metha Trillit) 

    President 

 

การกำกับดูแลกิจการ / Corporate Good Governance

สารบัญ

Contents



Annual Report 2013, 
Pato Chemical Industry Public Co., Ltd.65

ความรับผิดชอบตอสังคม 

Corporate Social Responsibility 

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
ประเทศไทยที่ถือเปนประเทศเกษตรกรรม แมวาภาค

การเกษตรจะไมใชภาคสวนที่ทำรายไดหลักเขาประเทศ หาก
แตภาคการเกษตรก็ถือไดวามีความสำคัญในการเลี้ยงปากทอง
ของคนในประเทศ รวมถึงยังสรางรายไดเขาประเทศจากการ
สงออก จึงนับไดวาการเกษตรของไทยมีความสำคัญมาก ที่
ผานมาหลายประเทศทั่วโลกพยายามในการเพิ่มพื้นที่ทางการ
เกษตรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตในประเทศ แมกระทั่งประเทศ
ที่ไมสามารถเพาะปลูกได ก็มีความพยายามในการเขาเชา
พื้นที่เพาะปลูกในประเทศอื่น พื้นที่การเกษตรจึงถือไดวามี
ความสำคัญเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเกษตรของไทยไดมีการ
กระจายการผลิตไปสูพืชเศรษฐกิจอื่นๆ  เพิ่มขึ้นหลายชนิด 
เพื่อสนองความตองการของตลาดโลกและตลาดภายใน และ
ไดกระจายการผลิตจากการปลูกพืชหลักเพียง 2 – 3 ชนิด 
มาเปนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาเพิ่มนอกจากขาว เชน 
มันสำปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ำมัน ออย ขาวโพด ยาสูบ 
ถั่วลิสง และ ถั่วเหลือง  

สิ่งที่เกษตรกรไทยตองคำนึงถึงคือ “ทำอยางไรที่จะ
สามารถผลิตพืชผลใหไดในปริมาณที่ตองการโดยไมตองขยาย
พื้นที่ปลูก” การดูแลปกปองพืชพันธุที่ปลูกจากแมลง ศัตรูพืช 
วัชพืช และโรคพืชตางๆ เพื่อใหไดผลผลิตตอไรที่สูงจึงเปนสิ่ง
ที่เกษตรกรพึงตระหนัก บริษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม 
จำกัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทยเกษตรกรไทย 
เพื่อคุณภาพ และปริมาณผลผลิตตอไร โดยใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืชที่มีคุณภาพ  

ขณะที่หลายๆ บริษัทโดยเฉพาะบริษัทขามชาติ เนน
การนำเขาผลิตภัณฑสำเร็จรูป ในทางกลับกันบริษัทพาโตเคมี 
อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) ซึ่งนำเขาสินคาทั้งผลิตภัณฑ
สำเร็จรูปและการนำเขาสารTechnical Grade  แตบริษัทมี
นโยบายเนนการนำเขาสาร Technical Grade มากที่สุดเทาที่
จะสามารถทำได เนื่องจากเห็นวาการนำ Technical Grade 
เขามาผสมปรุงแตง (Formulate)  เองนอกจากเปนการลด
ตนทุนเพราะสารประกอบอื่นๆ รวมถึงวัสดุบรรจุสามารถหา

CSR  Report 
Thailand is recognized as an agricultural country, 

despite the fact that the agricultural sector does not 
take the major role to generate incomes to the 
country. However the agricultural sector has still 
played an important role to feed the nation, and also 
yield the national incomes through export. Over the 
past, several countries worldwide have been trying to 
increase their farming areas in order to cultivate more. 
Even the countries which were unable to farm have 
also tried to lease cultivated lands of other countries 
for this purpose. Consequently, it can be said that the 
farming sector is significantly important role.  Besides, 
the Thai agricultural sector has been expanding the 
lines of produces to include other economic plants in 
order to meet the domestic and international market’s 
demands, i.e. not only two-three major produces, Thai 
agricultural sector has focused on more than rice, for 
example, cassava, rubber trees, palms, oil, sugar 
canes, corns, tobacco, peanuts and soybeans.  

The things that Thai agriculturists have to bear in 
mind are “how to cultivate more to the point that 
they want without expanding the farming land”. To 
protect their produces from insects, pests, weeds and 
other plant diseases in order to gain more yields per 
rai is what the agriculturists keep in mind.  

Pato Chemical Industry PCL has imported both 
finished products and Technical Grade chemicals for 
their own manufacturing process, contrary to other 
similar companies, especially those international ones 
who have opted for imports of finished products. The 
Company has also laid down the policy to import the 
Technical Grade materials as much as possible as 
having considered that the Technical Grade chemicals 
can be formulated for their own manufacturing process 
and this would cut down the production cost and help 
promote the domestic income distribution since other 
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ซื้อไดในประเทศเปนการชวยกระจายรายไดในประเทศแลว ที่
สำคัญบริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพไดดีกวาการนำเขา
แบบสำเร็จรูป ซึ่งเปนผลดีกลับสูเกษตรกรเนื่องจากไดใช
สินคาราคาที่ยอมเยาวกวา ทำใหเกษตรกรสามารถลดตนทุน
ในการผลิตไดมาก  ผลการดำเนินงานกวา 30 ป จึงเปนที่
เชื่อถือและไววางใจจากเกษตรกรไทยมาจนทุกวันนี้  

อยางไรก็ตามบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ ที่เปนมิตร
และสามารถรักษาสมดุลตอธรรมชาติสิ่งแวดลอม อีกทั้ง
มุงมั่นในการทำความเขาใจและจัดการอบรมเกษตรกร ถึงการ
ใชผลิตภัณฑที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณสารพิษตกคาง ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยั่งยืนตอตัวเกษตรกรเองและผูบริโภค และที่
สำคัญคือทรัพยากรตางๆ ที่นำมาใชเปนปจจัยการผลิต 

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม 
บริษัทคำนึงถึงการเปนสวนหนึ่งของสังคม จึงตอง

ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับ
ผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโต
อยางมั่นคงยั่งยืนและเปนที่ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของทุกภาค
สวน และเพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู
บริหาร และพนักงานของบริษัท เปนไปในทิศทางเดียวกันใน
เรื่อง ดังกลาว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ
ทุกภาคสวนดังนี้ 

1. ปลุกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนใหตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม และสงเสริมการบริหาร
ผานบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายใน สรางคุณคาของ
องคกร โดยมุงเนนการทำกิจกรรมที่ถูกตอง ซื่อตรง   

2. คำนึงถึงการดำรงอยูอยางมีความหมายตอสังคม 
และใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อัน
ไดแกพนักงาน คูคา ลูกคา คูแขงทางการคา หนวยงาน
ราชการ สิ่งแวดลอมและสังคมอยางสมดุล และจัดลำดับ
ความสำคัญอยางเหมาะสม เพื่อใหทุกฝายไดรับความพึงพอใจ
รวมกัน 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่น
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chemical elements, including packaging materials can 
be supplied domestically. The most important thing is 
that the Company can monitor and control the quality 
of the products better than the imported finished 
ones. Definitely, this will bring about big advantages 
to Thai farmers and agriculturists as they can access 
to the good quality agricultural products with the 
lower pr ice and cut down the farming cost . 
Consequently, the past 30-year history of the company
’s operation have been secured by the reliability and 
trust of Thai agriculturists until today.  

Nevertheless, the Company has sti l l kept 
forwarding to develop their environmental-friendly 
products, and commit themselves to enhance the 
agricultural understanding and knowledge through 
training on how to use the products to reduce the 
toxic residues. This is sustainably beneficial to the 
farmers and the consumers, including the resources 
which are brought for the product manufacturing.               
Corporate Social Responsibility Policy   

Pato Chemical Industry Co., Ltd. (Thailand) is a 
part of society, thus the importance of doing business 
with social, community and environmental awareness 
is to be concerned for sustainable growth and 
achievement of recognition.  To encourage the 
directors, managements and employees to the same 
directions, the company takes into consideration, the 
Corporate Social Responsibility and set the policies as 
follows : 

1. To raise awareness of all employees the 
realization of social responsibility and take into account 
the promotion of social responsibility through corporate 
governance and internal control. 

2. To create enterprise value focusing on 
activities that are correct and honest and take into 
account the meaningful existence of the company.  
The implementation of the policies, the company takes 
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ในวิสัยทัศน “ ผลิตสินคาดีมีคุณภาพราคายุติธรรมเพื่อ
เกษตรกรไทย ใสใจความมั่นคงของผลประกอบการ โดยไม
ทิ้งงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม” จึงไดกำหนดแนวทางใน
การดำเนินธุรกิจตามหลักการหลักการความรับผิดชอบตอ
สังคมโดยดำเนินการตามหลักการ 8 ขอดังนี้ 

(1) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 
คณะกรรมการมีนนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาดวยความ

เปนธรรม ซื่อสัตย สุจริต จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้  
 - หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 
 - สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยง

การเลนพรรคเลนพวก 
 - ไมสนับสนุนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือ

ลิขสิทธิ 
 - จัดใหมีระบบการปองกันการจายสินบนและทุจริต 

มีกระบวนการแกปญหาหากเกิดขึ้นและมีขบวนการตรวจสอบ
และมีบทลงโทษ 

 - รณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน เห็น
ความสำคัญของการตอตานการทุจริต 

 - บริษัทดำเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการ
เมือง ไมเขาไปมีสวนรวม ฝกใฝ ไมนำเงินทุนของบริษัทไป
สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดไมวาทางตรง
หรือทางออม โดยคำนึงวาสิทธิการเมืองเปนสิทธิเฉพาะบุคคล
ไมเกี่ยวของกับบริษัท  

into account the well-balanced and prioritized rights  
of all stakeholders including employees, customers, 
competitors, commercial creditors, environment and 
society. So all parties are satisfied and contribute to 
the sustainability.  

Pato Chemical Industry PCL has committed 
themselves on the vision “Supply good quality 
products with fair price to Thai farmers, secure in the 
performance stability with the engagement of social 
and environment responsibility”. Consequently, the 
Company has set out the business guidance to 
observe the fo l lowing 8 pr inc ip les of soc ia l 
responsibility:  

(1) Doing business with Fairness 
Board of Directors has a policy to treat their 

business partners with fairness and honesty, and 
therefore establishes the principles below: 

-  Avoid any business or operations which may 
lead to the conflict of interest. 

- Promote the freedom of fair competition and 
avoid favoritism treatment.  

- Support the protection of intellectual property 
or patents.  

- Establish the preventive measures to ward off 
bribery and corruption, by setting up the rectification 
process, as well as the monitoring function and 
penalty.  

- Promote the anti-corruption campaign among 
the executives and staff.  

- The company has remained the political 
neutrality and never taken a part or contributed funds 
to any political party directly or indirectly, as they 
have considered that the political stances are 
individual and not involved corporate responsibility.   
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(2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

นโยบายตอตาน การทุจริตคอรรัปชั่น 
บริษัทเห็นวา ปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทยเปนที่รับรู

กันไปทั่วโลก และไทยถูกจัดอันดับอยูประเทศที่มีการ
คอรรัปชั่นสูงในอันดับตนๆ สงผลกระทบตอภาพลักษณและ
มาตรฐานความเปนอยูของผูคนโดยสวนรวม  เชน  

1) ทำใหเกิดการคดโกงทรัพยากรของสวนรวมไปเปน
ของตนเองอยางผิดกฎหมายและ จริยธรรม   

2) ทำใหเกิดการบิดเบือนการใชทรัพยากร สงผลใหคน
สวนใหญไมไดรับประโยชนสูงสุด เชน การกอสรางถนนหรือ
ถาวรวัตถุตางๆ มีคุณภาพต่ำ อายุใชงานนอยกวาที่ควรเปน 
หรือการไดรับบริการคุณภาพต่ำ  

3) ทำใหเกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาด
ใหญ ไมสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 
นำไปสูความออนแอ ความดอยพัฒนาลาหลังขององคกร 

4) ทำใหเยาวชนและประชาชนมีคานิยมแบบยกยอง
ความร่ำรวย ความสำเร็จ โดยถือวาการโกงแมเพียงเล็กนอย
เพื่อใหตนเองไดประโยชน การใชอภิสิทธิ์ เลนพวก เปนเรื่อง
ปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน ทำใหประชาชนขาดจริยธรรม ศีลธรรม 
เกิดการเอาเปรียบกันอยางไมเคารพกติกา ไมมีวินัย ไมมี
จิตสำนึกที่จะทำงานรวมกันเพื่อหมูคณะ   

บริษัท จึงมีนโยบายตอตานคอรรัปชั่นทั้งในระดับองคกร
และระดับสังคมดังนี้  

1. ชวยลดปญหาคอรรัปชั่นจากสังคมไทย ผานการ
บริหารงานอยางมีธรรมมาภิบาลและใชการตรวจสอบภายใน
เปนเครื่องมือ เพื่อปดชองวางที่อาจสรางโอกาสแกการ
คอรรัปชั่นในองคกร 

(2) Anti-Corruption  
The Anti-Corruption Policies 

Corruption in Thailand is recognized throughout 
the world and Thailand is ranked for corruption 
problem in the primary. The problem affects the image 
and standard of living of  Thai people as a whole for 
instance : 

1. Public resources may  turn to someone own 
illegally and unethically. 

2.  Distortion of resources use and as a result, 
public do not receive full benefits from funds spent on 
the projects such as poor quality road or constructions 
which lead to a shorter working  life than it seems, or 
people receive poor service. 

3. Po l i t i c ians may take oppor tun i ty to 
monopol ize, not promot ing effect ive and fa i r 
competition and result in weak and unprogressive 
organization. 

4. The youth and public will value wealth 
achieved by the fraud.  Small mistake, privilege for 
own benefit will become common and done by 
everyone. People will not believe in morals and ethics 
and lead to exploitation, rules and disciplines breaking, 
and the lack of common sense to do for public.  

The company has set anti-corruption policies for 
both social and corporate level as follows : 

1. Help reduce the corruption problems from 
Thai society through good governance and internal 
audit.   Do not provide opportunity for anyone to take 
advantage of .  

2.  Educate employees about diligence, honesty, 
common and public interest.  
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2. ปลูกฝงพนักงานถึงการทำงานขยันหมั่นเพียร 
ซื่อสัตย สุจริต เนนการนึกถึงประโยชนสวนรวม   

3. หลีกเลี่ยงที่จะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมใดที่จะนำ
ไปสูปญหาคอรรัปชั่นของภาครัฐหรือเอกชน 

ผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายนอกมีความเปน
อิสระเต็มที่ อยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการทุจริตถึงคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับป 
2556 ดังนี้   

รายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต 
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการทุจริต มีวัตถุประสงค

เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเหมาะสมหรือไม 

การพิจารณาความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตจะพิจารณา
จากปจจัยตอไปนี้ 

1. ความตองการและแรงจูงใจ เปนการพิจารณาวา
บริษัทมีนโยบายหรือปจจัยที่เปนการสรางความตองการหรือ
แรงจูงใจใหเกิดการทุจริตหรือไม 

2. โอกาส เปนการพิจารณาวาบริษัทมีโครงสราง
องคกรหรือกระบวนการ ที่เปดโอกาสใหมีการทุจริตหรือไม 

3. ความมีเหตุผลและความซื่อสัตยสุจริต เปนการ
พิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบกับความมีเหตุผลและความ
ซื่อสัตยสุจริตของบุคลากรของบริษัท 

การพิจารณาการบริหารความเสี่ยงเปนการพิจารณาวา
บริษัทมีการดำเนินการใน 3 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้หรือไม 

1. การปองกัน(Preventive) บริษัทไดมีนโยบายหรือ
ระบบการควบคุมภายในที่จะปองกันไมใหเกิดปจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม 

2. การตรวจจับ(Detective) บริษัทมีชองทางหรือ
กระบวนการที่จะตรวจจับ ความผิดปกติภายในองคกรหรือไม 

3. การตอบสนอง(Response) บริษัทมีการกำหนดบท
ลงโทษที่ชัดเจนและเขมงวดสำหรับผูที่ดำเนินการหรือไม 

จากการสอบทานโครงสรางองคกร นโยบาย รวมถึงการ
ควบคุมภายในตาง ๆ ของบริษัทพบวา 

1. บริษัทมีโครงสรางองคกรที่มีการแบงแยกหนาที่งาน
ในแตละหนวยงานที่ชัดเจน  

2. ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะตอตานการ
ทุจริตภายในองคกร  

3. บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีในการสอบทาน
การทำงานระหวางกัน เชน ฝายขายเปนผูจัดทำใบสั่งขาย 
ฝายผลิตเปนผูคุมคลังสินคาและดำเนินการผลิตและจัดสง 

The Internal Audit Report on Fraud 
The internal audit report on fraud has objective 

to consider r isks from fraud and proper r isk 
management.  

In considering risks from fraud, these factors are 
taken into account:  

1. Need and motivation – to consider whether 
the company has a policy or factor to create need or 
motivation for the fraud.  

2. Opportunity – to consider whether the 
company has structure or process to encourage the 
fraud.  

3. Reason and honesty – to consider factors 
which affect the reason and honesty of the company’s 
personnel.  

The consideration of risk management aims to 
ensure that the company has three important 
processes:  

1. Preventive – the company has policy or 
system for internal control to prevent the risk of fraud 

2. Detective – the company has channel or 
process to detect the abnormality in the organization 

3. Responsive – the company has clear and 
strict penalties for those who broke the agreement 

From the audit of the company’s structure, policy 
and internal control, it is found that: 

1. The company has structure that clearly 
separates duties for each department.  

2. The management has clear policy to prevent 
internal fraud.  

3. The company has efficient internal control 
system for each department to check each other’s 
work. For example, Sales Department is responsible 
for sales order while Operation Department is 
responsible for warehouse control, operation and 
delivery. When the Sales Department receives the 
money from customers, the payment will be delivered 
and monitored by the Accounting Department.  

4. The management is personally close to 

3. Avoid taking part in any activities that will 
lead to private and public corruptions.  

The internal auditor has full independence under 
the supervision of the Audit Committee has conducted 
a risk assessment and has done an internal audit 
report on the fraud  submitted to the Audit Committee 
for the year 2013 as follows. 
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เมื่อฝายขายรับเงินจากลูกคาจะมีการนำสงตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยฝายบัญชีการเงิน เปนตน 

4. ผูบริหารมีความใกลชิดกับพนักงานในองคกร ทำให
การไดรับขาวสาร หรือความผิดปกติตาง ๆ ในองคกรไดดี 

5. ที่ผานมายังไมมีเหตุการณที่มีแนวโนมที่จะเกิดการ
ทุจริตภายในองคกร 

 
    นางสาว นวพร โพธไทย 

    ผูตรวจสอบภายในอิสระ 

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิ

มนุษยชน เคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมสนับสนุนการ
บังคับใชแรงงาน และตอตานการใชแรงงานเด็ก โดยสงเสริม
ใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน
สากลและหลักจริยธรรม เพื่อความสงบสุขของสังคม 

การคัดเลือกพนักงานมิไดรับการตัดสินบนพื้นฐานของ
ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลเชน เชื้อชาติ เพศ ศาสนา แตเปน
ความสามารถที่แทจริงและคุณความดี  (5) การปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม บริษัทใหความคุมครองสภาพการ
ทำงานของพนักงานโดยกำหนดเงื่อนไขการจางที่เปนธรรมโดย
มีหลักการดังตอไปนี้ 

1. เนนความปลอดภัยและสุขอนามัย ดูแลใหมีอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอยางเหมาะสม 

2. มีการฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของพนัก
งานสม่ำเสมอ เปดโอกาสใหมีการเรียนรูและเลื่อนตำแหนง 

3. ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมแกงานและฐานะ 
4. มีกระบวนการรองเรียนอยางเหมาะสม 
5. จัดใหมีสวัสดิการแกพนักงานตามสมควรและ

เหมาะสม  
6. สรางดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทำงาน

และชีวิตสวนตัว 
7. ไมกลั่นแกลง หรือลงโทษอยางวินัย พนักงานที่มี

การรายงานอยางสุจริตตอผูบริหาร 
8. มีการหารือ/ความรวมมือระหวางนายจางกับพนัก

งาน เคารพสิทธิใหนการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 
9. ปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
10. มีการจางงานผูที่มีความบกพรองทางกายภาพเพื่อ

ชวยเหลือสังคม 
(5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ตามหลักการดังนี้ 
1. ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ เปนที่ไววางใจตอเกษตรกร

employees so they will know if something is likely to 
go wrong in the company.  

5. So far, there has been no fraud incident in 
the company.  

 

    Ms. Navaporn Pohthai 

    Independent Internal Auditor 
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(3) Respect on Human Right 
The Company has supported and respected a 

human right protection and honor individual dignity. 
The company has put against the coercive and child 
labor by promoting the observance of the international 
human right codes and morality in order to secure the 
social tranquility.  

In addition, the employee recruitment has not 
been decided by inborn and physical character traits 
i.e. race, gender and religion, but judged on the real 
competency and virtue. 

(4) Attainment to the goal of fair treatment 
to laborers. 

The Company has secured the protection of 
employment by observing the fair employment codes 
of conducts as follows:  

1. Put the priority on the safety and sanitation 
by arranging appropriate occupational health and 
safety on working.  

2. Provide skills and training to enhance the 
employee’s competency and render career opportunity. 

3. Return appropriate remuneration to reflect the 
workloads and job entity.  

4. Set out the pledge and complaint process 
appropriately.  

5. Provide appropriate benefit welfare.  
6.  Create balance of working life and family 

well-being. 
7. Prevent from unfair treatment or disciplinary 

punishment to the employees who honestly work. 
8. Seek for discussions/cooperation between 

employer and employee for solutions and respect 
employees’ opinions. 

9. Develop and instill morals and ethics.  
10. Offer employment to the disabled to return 

the benefits to the society.  
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มากวา 30 ป สินคาปลอดภัยตอผูใชเมื่อปฏิบัติตามคำ
แนะนำตามฉลาก 

2. ใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกผูบริโภค ไม
โฆษณาเกินจริง ฉลากมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ใชภาษา
งายตอการทำความเขาใจ บอกวิธีการใชที่ปลอดภัย ขอความ
การดูแลผูปวยหากไดรับสารพิษ และการกำจัดซากภาชนะ
อยางถูกตอง 

3. กระตุนใหผูบริโภคและผูผลิตเห็นความสำคัญของ
การใชสินคาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม  

4. พัฒนาผลิตภัณฑ สินคาใหเกิดประโยชน ควบคูกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดหาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม มีสารพิษตกคางต่ำ 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
1. ใชเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน 

โดยคำนึงถึงการลดปริมาณขยะและมีการบำบัดมลพิษกอน
ปลอยสูธรรมชาติ 

2 ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และนำทรัพยากรกลับมาใชใหม 

3. พัฒนาสินคาที่สงผลตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น 
4. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปญหาเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม 
(7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
1. ดำเนินกิจกรรมอาสาที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา

ชุมชนและสังคม    
2. รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู   
3. สนับสนุนใหชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานเชนสถานศึกษา ผานโครงการคายอาสาพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งได
ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมี
สวนไดเสีย 

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มผลิตภัณฑสินคาที่มีสารตกคาง
ในสภาพแวดลอมต่ำ ไมมีพิษภัยตอเกษตรกรโดยเสมอมา 
โดยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษเพื่อใชในการเกษตร 
บริษัทจะตองเตรียมขอมูลวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ยื่นตอ
กรมวิชาการเกตร ระหวางนั้นจะตองทำการทดสอบหาสารพิษ
ตกคางตามหลักการวิทยาศาสตรในหองทดลองที่ไดมาตรฐาน
สากล ซึ่งทางบริษัทไดสงตัวอยางผลิตภัณฑไปทดสอบในหอง
ทดลองของประเทศอังกฤษเพื่อความมั่นใจในผลการทดลอง   
และยื่นผลทดลองใหกับกรมวิชาการเกษตร จากนั้นผู
เชี่ยวชาญจะทำการทดลองผลิตภัณฑในพืชแตละชนิดถึง

ความรับผิดชอบตอสังคม / Corporate Social Responsibility 

(5) Responsibility for Consumers 
The following principles are observed:  
- Manufacture the good quality products which 

have been trusted by Thai farmers over 30 years. The 
products will give an efficient and safe result, when 
the consumers follow the safety directions given on 
the label.  

- Provide correct and sufficient information to the 
consumers without propaganda by navigating easily-
understood instructions which include the safety 
handling with the users who are affected by the toxic 
chemical, and how to manage the storage and 
disposal.  

- Raise awareness among the consumers and 
manufacturers to recognize the importance of using 
the products with the least harm to the environment.  

- Develop the products to give the optimum 
benefits in an environmentally responsible way i.e. 
supplying environmental-friendly products with least 
toxic residues.  

(6) Responsibility for Environment 
- Dep loy the standard techno logy and 

manufacturing process by keeping in mind to minimize 
the waste amount which has been undergone the 
treatment.  

- Consume the resources in an efficient way by 
setting out energy-saving and recycling policies. 

- Develop more lines of environmental-friendly 
products.  

- Prepare for a contingency plan to handle the 
environmental rehabilitation. 

(7) Cooperation with Society and Community 
- Arrange social responsibility activities to fulfill 

the society and community development.  
- Maintain the pleasant surrounding environments 

in communities.  
- Render supports to the society and communities 

to access to the fundamental infrastructure i.e. building 
schools through the functions of universities’ volunteer 
rural development camps.  

(8)Development / Shar ing of Society , 
Environment & Interest Party-Responsible Innovations  

The Company has increased the product lines 
with low toxic residues and no harm to farmers. 
Having started from the registration of the hazardous 
chemical for agricultural use, the Company has to 
prepare for the academic information/data about the 
products and submit them to the Department of 
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ประสิทธิภาพการใชงาน ปริมาณการใชที่ถูกตองและไดผลดี
กับพืชผลในประเทศไทย ขั้นตอนดังกลาวใชเวลาไมต่ำกวา 1 
ป  

โครงการที่บริษัทจัดทำ  (CSR in Process) 
บริษัทจัดโครงการรับผิดชอบตอสังคมโดยคำนึงถึงผูมี

สวนไดเสียทุกภาคสวน และในบางโครงการจัดทำเปน
โครงการตอเนื่อง 

โครงการผลประกอบการดีเดน หุนปนผลเพื่อนัก
ลงทุน  

บริษัท คำนึงถึงการบริหารงานอยางโปรงใส ซื่อสัตย 
ตรวจสอบได และมีความเปนมืออาชีพ เพื่อความมั่นคงของ
ธุรกิจ จึงทำใหบริษัทไดรับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหเปนบริษัทที่มีผลประกอบการดีเดนสองปซอน 
ในป 2553-2554 แตหลังจากนั้นบริษัทไดรับผลกระทบจาก
การบังคับใชกฎหมายใหมในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทำ
ใหทะเบียน นำเขา ผลิต ครอบครองของบริษัทตองถูกยกเลิก
และตองเขาสูขบวนการขึ้นทะเบียนใหมทั้งหมด อยางไรก็ตาม 
ในชวงที่บริษัทมีปญหาก็สามารถผาวิกฤติและยังสามารถ
บริหารจัดการโดยยังทำใหผูถือหุนไดรับเงินปนผลอยางตอ
เนื่องดังตารางตอไปนี้  

 

ป 
Year 

อัตรากำไรสุทธิ ตอหุน 
Earning Per Share 

(Baht) 

เงินปนผล ตอหุน 
Dividend Paid Per 

Share (Baht) 

อัตราการจายปนผลตอ
กำไรสุทธิ 

Payout Ratio % 

เงินปนผลจาย ลานบาท 
Total Dividend Paid 

(Mil Baht) 
2552 
2009 

1.12 0.95 84.82 133.00 

2553 
2010 

1.31 1.12 85.49 156.80 

2554 
2011 

1.23 1.08 87.80 151.20 

2555 
2012 

0.61 0.60 98.36 84.00 

2556 
2013 

0.96 0.92 95.95 128.80 

อัตราสวนการจายเงินปนผลสำหรับผลประกอบการป 2552-2556 

Dividend Payout Ratio from 2009-2013 
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Agriculture. In the meantime, the standard laboratory 
test is required carrying out to find out the level of 
chemical residues. For this process, the Company 
dispatches the sample of the products to the 
international laboratory in U.K. to ensure the lab result, 
and submit it to the Department of Agriculture. Then 
the expertise will conduct a test use of the product 
on the variety of plants to recognize the efficiency of 
the products and appropriate doze of use which is the 
best for Thai plants. This process shall take more than 
1 year to fulfill.  
CSR Activities in Process 

The Company has lined up CSR activities by 
taking every concerned party’s interest into account. 
Some projects have been arranged continuously.  

Project of Excellent Performance, Dividend 
Shares for Investors 

The Company has recognized the importance of 
a good governance and transparent management with 
professionalism to secure the stability of business. As 
a result of continuous efforts, the Company has been 
selected by the Stock Exchange of Thailand as the 
Outstanding Performance Award in 2010 and 2011. 
However, as the consequence of the new Hazardous 
Chemica l Act , the Company susta ined some 
operational impacts as they were required to start the 
registration process of the hazardous chemicals, as the 
existing registration of import, manufacturing and 
possession had been annulled under the new Act. 
Nevertheless, the Company could successfully survive 
throughout the crisis and manage the business to 
return the dividends to the shareholders continually.  
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โครงการผลิตภัณฑปลอดภัยตอเกษตรกรและสิ่งแวดลอม 
บริษัทไดรับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑที่มีสาร

ตกคางต่ำและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้นดังตอไปนี้ 
ในชวงปลายป 2555 บริษัทไดรับอนุมัติการขึ้นทะเบียน 

นำเขา และ ผลิต Isoprothiolane 41.76% EC. ( Fuji-One) 
ผลิตภัณฑจากประเทศญี่ปุน ใชเปนสารปองกันกำจัดโรคพืช 
เชนโรคใบไหมในนาขาว  

ในป 2556 บริษัทไดรับอนุมัติทะเบียน นำเขาและผลิต 
- Bispyribac-Sodium 20% WP ผลิภัณฑจาก

ประเทศจีน ใชในการกำจัดวัชพืช เชน การใชหลังวัชพืชงอก
ในขาวนาหวานน้ำตมเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เชน
หญาขานกและหญาแดง วัชพืชประเภทใบกวางเชน ผักปอด
นา และวัชพืชประเภทกก เชนกทราย กกขนาด และหญา
หนวดปลาดุก 

- Fenpyroximate5% W/V EC. (Ortus) ผลิตภัณฑ
จากประเทศญี่ปุน เปนสารกำจัดไร ในสวนทุเรียน เงาะ และ
ลำไย กำจัดไรแมงมุมคันซาวาในสวนกุหลาบ 

โครงการใชทรัพยากรอยางคุมคา บริษัทสนับสนุนการ
นำวัสดุกลับมาใชใหมเชนการใชกระดาษสองหนา การปด
เครื่องทำความเย็นและปดไฟ ในชวงพักงานหรือชวงที่พนัก
งานผูบริหารมิไดอยูในหองทำงานเปนเวลานาน การเดินขึ้นลง
บันไดในชั้นไมสูง การใชรถรวมกันในทางเดียวกัน การทำ
โครงการดังกลาวแมจะไมสงผลชัดเจนในเชิงตัวเลขคาพลังงาน
หรือ ตัวเลขคาใชจายที่ลดลง แตชวยในการปลูกฝงใหเปน
นิสัยสวนตัวและนำกลับไปใชในชีวิตประจำวันของครอบครัว
เพื่อเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  

โครงการลดอุบัติภัยในพื้นที่ทำงาน จากรายงานที่ตอง
แจงแกกรมสวัสิดการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมถึงอุบัติภัยที่เกิดขึ้นแกพนักงานทุกไตร
มาส บริษัทจึงดำเนินการเพื่อลดอุบัติภัยโดยใหพนักงานมีสวน
รวมในการหาจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ทำงาน ดำเนินการแกไข 
ตามแผน ทำใหพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางปลอดภัย 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุต่ำมากและไมเคยมีอุบัติภัยรายแรง 

โครงการใสใจคืนกำไรใหลูกคา บริษัท มีนโยบายใน
การผูกใจสรางความจงรักภักดีกับลูกคามีหลักปฏิบัติดังนี้  

1. สื่อสารสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาดวยความ
จริงใจ 

2. การบริการจัดสงรวดเร็ว 
3. พนักงานสามารถติดตอไดงายและมีอำนาจเจรจา

และตกลงราคาสินคาหรือรายการพิเศษตาง ๆ ในระดับที่ลูก
คาพอใจ 
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Project of Safety Products to Farmers and 
Environment 

DOA has approved products of low toxic residue 
and of more environmental-friendly to PATO as follows : 

At the end of 2012, Isoprothiolane 41.76% EC. 
(Fuji-One), from Japan, which can be used as an 
element for herbicide to destroy plant diseases i.e.; 
Rice Blast Disease   

In 2013, the Company obtained the permit to 
register the import and manufacture the following 
chemicals:  

- Bispyribac-Sodium 20% WP, from China, used 
for destroying weeds  in paddy fields  i.e. jungle rice, 
birdsrice, wrinkle duck-beak, broadleaf weeds i.e; 
Gooseweed,  Sedge i.e : umbrella sedge, small flower 
umbrella sedge, and tall fringe rush.  

-  Fenpyroximate5% W/V EC. (Ortus), from 
Japan, used for killing mites in plantation of durian, 
rambutan and longan and Kansawai spider mite in rose 
garden.  

Project of Efficient Use of Resources 
The Company has promoted the recycling 

process i.e. re-using paper, turning off air-conditioning 
system and lighting during the lunch breaks or 
unoccupied office space, taking stairs, taking car 
pools, etc. Though the project did not give much 
quantitative result, but helped instill the recycling 
mindset and behaviors in the employees who would 
treat the same at their home. 

Project of No Accident in Work Place 
As the Company is required to submit the 

accident report to the Department of Labor Protection 
and Welfare on quarter basis, they have taken actions 
to reduce the number of accidents in the work place. 
As a result, the number of accidents was low and no 
serious accidents took place.    

Project of Profit Rebates to Customers  
The Company has set out the pol icy to 

st rengthen re la t ions wi th the customers by 
implementing the following conducts:  

1. Communicate with customers honestly and 
sincerely. 

2. Provide speedy delivery service.  
3. Facilitate easy access to the sales staff and 

welcome negotiation and bargaining with special 
business promotion.  

4. Recognize the importance of representative 
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4. บริษัทใหความสำคัญในการเปดลูกคาตัวแทนโดยให
ความสำคัญกับลูกคาขายปลีกมากกวาลูกคาขายสงเพื่อตัด
ปญหา “ปลาใหญกินปลาเล็ก” 

5. หากสินคาเก็บไวนานเกินไป ขายไมได, รูปลักษณ
เปลี่ยน ปลวกกัดกินปายฉลาก, เปยกฝนหรือชื้น, แดดเลียสี 
บริษัทรับผิดชอบใหสงกลับมาเปลี่ยนใหม 

6. บริษัทคำนึงถึงการรักษาคำพูดหากไดมีการตกลง
กับลูกคาไวแลว 

นอกจากนี้วิธีการที่บริษัทไดใชมาเปนเวลายาวนานคือ
การคืนกำไรใหลูกคา (Rebate) ในปลายป บริษัทพบวาการ
คืนกำไร เปนสิ่งที่ลูกคาชื่นชอบมากกวาการจัดพาลูกคาไป
ทองเที่ยว หรือการใหของขวัญปลายป ทำใหลูกคาชวยในการ
ขายสินคาใหกับเกษตรกรไดมากขึ้น บริษัท สามารถประหยัด
งบการโฆษณา และนำมาเปนโครงการคืนกำไรใหลูกคาได
อยางเต็มที่ โครงการดังกลาวประสบความสำเร็จอยางดี ทำให
ลูกคาบริษัทเปนลูกคาที่มีความจงรักภักดีกันมากวา 30 ป 

โครงการเสื้อสวยเพื่อเกษตรกร บริษัทไดศึกษาถึงสิ่งที่
เปนที่ชื่นชอบของเกษตรกรไทยจนไดขอสรุปวา เสื้อเชิ้ตลายส
ก็อตเปนที่นิยมของเกษตรกร บริษัทจึงไดวาจางบริษัทผลิต
เสื้อมีคุณภาพเชื่อถือหได ผลิตเสื้อเชิ้ตที่ตัดเย็บอยางประณีต 
สีสันสวยงาม ใชผาคุณภาพดี เพื่อ เปนสินคาแถมกับ
ผลิตภัณฑ ปจจุบันบริษัทแจกเสื้อใหกับเกษตรไปแลวกวาสอง
แสนตัวทั่วประเทศ และเปนเรื่องที่นายินดีที่ไดเห็นเกษตรกร
นิยมใสเสื้อของบริษัท 

โครงการลดของเสียที่เปนวัตถุอันตราย การเปนผูผลิต
สารเคมีเกษตร ของเสียสวนหนึ่งเปนวัตถุอันตราย แตจาก
การที่บริษัทเปนผูผสมปรุงแตง แบงบรรจุ ทำใหเกิดของเสีย
จากขบวนการผลิตนอยมาก เพเนื่องจากวัตถุดิบจะถูกใชหมด
ในขบวนการผลิต จะมีเพียงการหก ตกหลนจากอุบัตุเหตุ ซึ่ง
การลดอุบัตเหตุก็เปนสวนหนึ่งในการลดของเสีย  

การลดการใชวัสดุบรรจุ นับเปนการลดของเสีย บริษัท
จึงมีนโยบายนำวัสดุบรรจุกลับมาใชใหม ทั้งถังและขวดแกว 
เชนการใชขวดแกวใชแลวมาเปนวัสดุบรรจุ 

อนึ่งบริษัทมีขั้นตอนและคูมือในการกำจัดของเสียที่เปน
วัตถุอันตราย โดยจะผานขบวนการกำจัดอยางถูกตองในขั้น
แรก และนำสงตอใหบริษัทผูเชี่ยวชาญในการกำจัดของเสียที่
เปนพิษในการดำเนินการกำจัดซากในขั้นตอไป บริษัทมีการ
จดบันทึกปริมาณของเสียที่สงตอใหบริษัทผูเชี่ยวชาญนำไป
กำจัดเปนลายลักษณือักษรเพื่อเปนหลักฐานทุกครั้ง  

โครงการครอบครัวเดียวกัน 
บริษัทมุงมั่นที่จะสรางความรักความสามัคคีในหมูพนัก
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customers and focus on the retail business instead of 
the wholesale one in order to eliminate the problem of  
“big fish hunt small fish” 

5. For the products which have been put on 
she lves over the lengthy per iod of t ime, or 
disqualified, discolored or their labels are damaged by 
termites, the Company is welcomed to send the new 
of shipment. 

6. The Company has realized the importance on 
honoring the promise which they have given to the 
customers.   

What’s more is that the Company has availed 
themselves for the profit rebates given to the 
customer at the year end. It is found that the 
customers have preferred the profit rebates than the 
tour arrangement or New Year gi f t offer ing. 
Consequently, the customers are willing to sell more 
the goods, and the Company can cut down the 
advertisement budgets.  This project has been 
successful and made the customers place their royalty 
to the Company for more than 30 years. 

Project of Beautiful Cloth for Farmers 
The Company had studied what the farmers have 

admired and came to a conclusion that Thai farmers 
have preferred the check shirt than anything. 
Therefore, the Company had a shirt vendor supplied 
good quality check shirts which were used as premium 
freebies for the company products. At present, around 
200,000 shirts have been distributed to Thai farmers 
nationwide and it was pleased that the shirts were 
well used by the farmers.  

Project of Hazardous Waste Reduction  
As a manufacturer of agricultural products, the 

Company has to manage the hazardous waste after 
the production process. However the Company has 
formulated, manufactured and done the packaging 
process by themselves, there were a small amount of 
waste after all since the raw chemicals have been 
used up in the process except for the accidental 
spillage. Decrease in the number of accident also 
helped reduce the waste amounts.    

In addition, the reduction in packaging materials 
is recognized as waste management, the Company has 
set out the policy to recycle the packaging of both 
drums and glass bottles.  

The Company has a lso estab l i shed the 
operational procedures and guidelines to handle with 
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งานและผูบริหารเพื่อการทำงานเปนทีม มีความรักเอื้ออาทร
กันเหมือนบุคคลในครอบครัว การจัดงานเลี้ยงบริษัท หรือ
การทองเที่ยวประจำปจึงหมายรวมถึงบุคลในครอบครัวของ
พนักงาน ผูบริหารในการจัดงานทุกครั้ง โดยบุคคลใน
ครอบครัวไมมีคาใชจาย ทั้งนี้เพื่อสรางความสนิทสนมคุนเคย
รูจักกัน กฏระเบียบตางๆจึงสามารถยืดหยุนไปตามความ
เหมาะสมและความเปนจริงที่ทุกคนยอมรับได ตัวอยางของ
ความสำเร็จโครงการนี้คือ  

ในป 2555 และป 2556 มีพนักงานที่ปวยและตองพัก
รักษาตัวเปนระยะเวลานานตามใบรับรองแพทยตั้งแต 6 
เดือนขึ้นไป บริษํทไดยืดหยุนกฎระเบียบเรื่องการลาปวย และ
พนักงานที่ปวยไดรับการดูแลจากเพื่อนพนักงาน บริษัทเอง
มิไดทอดทิ้งและอนุญาตใหลาปวยระยะยาวเปนกรณีพิเศษโดย
พนักงานยังไดรับคาตอบแทนเพราะบริษัทคำนึงถึงหลักความ
จริงที่พนักงานยังมีภาระครอบครัวที่ตองดูแล ขณะเดียวกัน 
บริษัทแกปญหาการขาดพนักงานดวยการวาจางนักศึกษา
ฝกงานและพนักงานที่เหลืออยูชวยดูแลงานในสวนที่ขาดตก
บกพรองดวยความเต็มใจ จนกระทั่งพนักงานที่ปวยสามารถ
กลับมาทำงานไดดังเดิม 

- ชวงปดภาคเรียนเปดโอกาสใหกับบุตรหลานของพนัก
งาน ผูบริหารเขามาทำงานฝกงานเพื่อชวยเหลือแบงเบาภาระ
ครอบครัวและเปนการหาประสบการณการทำงาน รูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

- ที่ผานมาบริษัทไดรับผลกระทบจากการยกเลิก
ทะเบียนนำเขา ผลิต และครอบครองซึ่งทำใหพนักงาน
บางสวนตองเสียขวัญ บริษัทจึงออกโครงการ ESOP เพื่อเปน
ขวัญและกำลังใจตามรายละเอียดดังตอไปนี้ ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจำนวน 2,800,000 
หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกพนักงานของบริษัท ใบสำคัญ
แสดงสิทธิมีอายุไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ออก บริษัทได
กำหนดราคาการใชสิทธิในราคา 8.20 บาทตอหุน ภายใต
อัตราการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุน
สามัญได 1 หุน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ ได 4 ครั้ง คือ
เดือนมีนาคม 2558 มิถุนายน 2558 กันยายน 2558 และ
ธันวาคม 2558 

บริษัทไดจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานใน
วันที่ 2 มกราคม 2556 และมีกำหนดวันใชสิทธิครั้งแรกตรง
กับวันที่ 31 มีนาคม 2558 

โครงการสงเสริมสุขภาพพนักงาน จัดการตรวจสุขภาพ
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the hazardous waste which will be undergone the 
treatment process and forwarded to the experienced 
treatment company to dispose the waste properly. The 
Company has recorded, in writing, the report of waste 
amount which was sent out for the treatment process 
as documentary evidence.     

Project of Same Family  
The Company has committed themselves to 

create and enhance the affections and unity in the 
workplace to strengthen the teamwork spirits among 
the employees and management team. The company 
parties and trips have been arranged by including the 
employees’ family members without cost. The 
company regulations become flexible as appropriate 
where everyone accepts. The examples of these 
successful activities included:     

In 2012 and 2013, there was a staff that 
suffered from illness and required longer than 6 month 
leave for health recovery as stated in the medical 
certificate. The Company relaxed the regulation’s 
restrictions on sick leave. The ill staff has been taken 
care by colleagues; meanwhile, the Company did not 
neglect and allowed a special sick leave with salary 
payment as having realized that the staff shouldered 
the financial burden to support their family. At the 
same time, the Company managed the short-staffed 
problem by employing internship students and 
assigning the existing staff to take care of the works 
until the sick staff fully recovered their health and 
returned to work.    

1. When the schools are closed, the employees’ 
siblings, nephews or nieces are allowed to work on 
internship program to support their families, explore 
the new working experiences and spend their time in 
more creative and useful way.     

2. Ear l ier , the Company was affected by 
termination of registration of import, manufacture and 
possession of the chemical under the new Hazardous 
Chemical Act. Some staff was discouraged by the 
situation. Therefore, the Company issued ESOP 
warrants for the employees in order to raise their 
spirits as detailed below:  

As per the Extraordinary Shareholders’ Meeting 
no. 1/2012, the meeting adopted the conclusion that 
the issuance of ESOP warrants of 2,800,000 units in 
total would be allotted to the staff members with free 
of charge with the exercise ration: 1 unit per 1 
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ประจำปแกพนักงานและผูบริหาร จัดใหมีประกันสุขภาพและ
อุบุติเหตุใหกับพนักงานนอกเหนือจากประกันสังคม และดูแล
มิใหมีการใชสารเสพติดใดๆ ในหมูพนักงาน 

 
CSR After Process 

โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝน ในอดีตที่ผานมา 
บริษัทไดลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเล็กในชุมชนรอบที่ทำการ
สำนักงานใหญและพบวา โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรับเงินชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนพอ
เพียงกับจำนวนนักเรียน แตพบวาโรงเรียนวัดอุทัยธารามเปน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สอนถึงชั้นประถมศึกษษปที่ 6 ซึ่งได
รับเงินอุดหนุนจากรัฐตามจำนวนนักเรียน โดยชวงที่ลงสำรวจ 
โรงเรียนมีนักเรียนเพืยง 120 คนซึ่งทำใหไดรับเงินอุดหนุนต่ำ
มากไมเพียงพอกับการดูแลจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่ 
นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนเปนเด็กยากจน พอแมยาย
ถิ่นฐานมาเปนกรรมกรกอสร าง ขับรถโดยสาร วิน
มอรเตอรไซค พนักงานรักษาความปลอดภัย พอคาแมคา 
และพักอาศัยอยูตามที่พักคนงาน และบานเล็กๆในชุมชนริม
ทางรถไฟ ซึ่งมีสภาพความเปนอยูที่ไมเหมาะสม บริษัทจึงมี
โครงการเขาไปใหความชวยเหลือ โดยรวมมือกับคณะครู
พัฒนาโรงเรียน เริ่มจากการจัดซื้ออุปกรณการศึกษา กองทุน
อาหารกลางวัน อุปกรณกีฬา ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษาให
ใชการไดหลังจากที่ปดเสียใชไมไดมาเปนเวลานานหลายสิบป 
จัดซื้อคอมพิวเตอร มอบทุนการศึกษา  

จากการที่บริษัทไดนำรองการพัฒนาโรงเรียน ทำให มีผู
มีจิตเปนกุศลเขามารวมพัฒนาโรงเรียนมากขึ้นเปนลำดับ เชน 
ปรับปรุงหองพยาบาล ปรับปรุงหองสมุด ปรับปรุงหอง
คอมพิวเตอร สนามกีฬา จัดทำรั้วโรงเรียน หลังจากนั้นทาง
โรงเรียนดำเนินการติดตอของบจากรัฐซอมแซมอาคารเรียน
และ ทาสีตึกเรียนจนกลับมาสวยงาม จำนวนนักเรียนจึง
เพิ่มขึ้นเปนกวา 300 คนในปจจุบัน  

ในอดีตจากการที่โรงเรียนไมมีครูสอนภาษาอังกฤษ 
พนักงานบริษัทจึงอาสาเขาไปจัดติวภาษาอังกฤษโดยหาเพื่อน
อาสาสมัครเขาไปชวยสอนในชั่วโมงพักเที่ยงของบริษัท ซึ่งเปน
ชั่วโมงเรียนของนักเรียน และบางครั้งจัดติวในวันเสาร ทำให
ผลการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กโรงเรียนนี้จากที่สอบไม
สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานของรัฐ กลับมาเปนสอบ
ผานเกณฑและคะแนนสอบดีขึ้นเปนลำดับ  

ปจจุบันแมวาโรงเรียนสามารถจัดงบสำหรับครูสอนภาษ
อังกฤษมาได แตอาสาสมัครสอนก็ยังคงทำงานชวยเหลือ
ตอไป 
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ordinary share at the price of THB 8.20. The warrants 
shall be valid 3 years after the issuance date. The 
holders of ESOP warrant shall have right to convert 
the warrants to the Company’s ordinary shares for 4 
times; namely, March, June, September and December 
2015.  

The first allotment of ESOP was made on 
January 2, 2013 and the first exercise of the convert 
will be March 2015  

Project of Health Promotion 
The annual medical check-up has been provided 

to all employees. The health and personal accident 
insurance schemes have been applied for everyone, 
apart from the social security insurance. Use of drugs 
has been prohibited in the workplace.  
CSR Activities after Process 

Projects of Development of Dream Schools  
 In the past, the Company had surveyed small 

schools surrounding the H.O. and found that most of 
them were supported by Bangkok Metropolitan 
Administration and received sufficient funds for school 
development. However, it was found that Wat 
Uthaitharam Primary School was under the Office of 
Basic Education Commission, and offered the Grade 1 
– 6 educations. The school were supported the funds 
from the government by headcount of students. At 
the time of survey, there were only 120 students; 
therefore, the school was rendered insufficient 
financial supports for development. Most of students 
were from poor families. Consequently, the Company 
had an opportunity to extend financial supports and 
co-work with the school’s Development Committee 
Team by procuring educational/sport equipment, 
providing school meals, renovating the audio-visual 
education room which had been closed for more than 
10 years, supplying computers and offering education 
funds for the students in need.  

As the  Company piloted the school development 
program, more volunteers have joined in activities, for 
example, renovating the first-aid room, and library, 
refurbishing computer room, sport field and rebuilding 
the boundary walls. After that the school requested 
the development funds from the government to 
renovate the school building. At present, there are 
300 students at this school.  

Earlier, there was no English teacher as the 
school. The Company’s employees volunteered to 
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นอกจากนี้ทุกปบริษัทยังชวยประสานงานหาผูมีอุปการะ
คุณพาเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปเที่ยวทัศนศึกษาทะเลซึ่ง
เด็กสวนใหญยังไมเคยไป หลังจากจบการศึกษาทุกป เพื่อเปน
การเพิ่มประสบการณชีวิตใหเด็กดอยโอกาสเหลานี้ 

ในป 2556 โรงเรียนไดรับคัดเลือกใหเขาโครงการ
โรงเรียนในฝนของภาครัฐ จึงไดรับเงินงบประมาณมา
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 

โครงการรวมรณรงคการใชถุงผาเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 
โดยในที่ประชุมผูถือหุนบริษัททำของชำรวมเปนขาวสารบรรจุ
ในถุงผาเพื่อสามารถนำกลับไปใชไดในโอกาสตอไปและแจก
พนักงานเพื่อที่จะนำไปใชในชีวิตประจำวัน และบริษัทมี
นโยบายที่จะจัดถุงผาแจกผูถือหุน พนักงานและผูบริหารทุกป 

โครงการดูแลชุมชุนใหไดรับความปลอดภัย 
บริษัทพบวาซอยขางสำนักงานใหญซึ่งเปนทางสาธาณะ 

มืดและเกิดการฉกชิงวิ่งราวเปนประจำ บริษัทจึงไดติดตั้งแสง
ไฟสองสวางใหและอยูระหวางการประสานงานกับกรุงเทพ 
มหานครเพื่อติดตั้งโทรทัศนวงจรปดเพื่อที่ผูคนในชุมชน
ละแวกใกลเคียงไดสัญจรอยางปลอดภัย 

โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาทำงานเพื่อสังคมผาน
งานคาย 

บริษัทเห็นวาการปลูกฝงเยาวชนใหมีจิตสำนึกตระหนัก
ถึงการทำงานอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือสังคมเปนการ
ชวยเหลือสังคมและทำใหเด็กมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ใชเวลา
วางใหเปนประโยชน จึงมีนโยบายสนับสุนโครงการคายของ
นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตางๆ เสมอมา ในปที่ผานมา 
บริษัทคัดเลือกสนับสนุนการโครงการคายอาสาสมัครของนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี และ คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรางและซอมแซมสาธารณูปโภค 
หรืออาคารเรียน ในถิ่นทุรกันดาร  
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teach English to the students during the lunch time 
which was a studying period. Sometimes, English 
tutoring classes were arranged on Saturdays to help 
the students improve the grade result. At present, 
though the school can supply budget for English 
teachers, the volunteers have still continued their 
supports.  

In addition, every year, the Company coordinates 
to explore a sponsor to arrange a beach trip for the 
grade-6 students who mostly have never travelled to 
the sea in order to broaden their view of life 
experiences. 

In 2013, the school has been shortlisted for the 
public dream school and attended more development 
funds to improve the quality of schooling.    

Project of Cloth Bag Campaign 
The shareholder meeting has adopted to provide 

a pack of rice in a cloth bag as a gift for the 
employees, in order that they could reuse the cloth 
bags. The Company has also laid down a policy to 
offer the cloth bags to the shareholders, staff 
members and executives every year.   

Project of Community Caretaking for Safety 
It was found that the public Soi next to the 

Head Office has poor light and the pilferage have 
often taken place. The Company has arranged lighting 
installation and coordinated with Bangkok Metropolitan 
Administration to install CCTV to strengthen daily- life 
security of the commuters.  

Project of Sponsorship of University’s Rural 
Development Camp 

The Company has recognized the importance to 
raise awareness among the youth to lift up their 
volunteering minds and generosity to the society, and 
to spend their leisure time in and appropriate way. 
The Company has sponsored the rural development 
camp of various universities. In the past year, the 
Company se lected to sponsor the vo lunteer 
development camp of the King Mongkut’s University 
of Technology Thonburi and the Faculty of Economics, 
Chulalongkorn University to build and renovate the 
school infrastructure in the isolated rural areas.   
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การบริจาคเพื่อสังคมในป 2556 
ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร 
ทุนการศึกษา มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร และสมาคมศิษ

เกา เพื่อนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทุนการศึกษา นิสิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
ทุนการศึกษาเด็กดวยโอกาสรวมกับมูลนิธิเขมไชย รสา

นนท 
บริจาคตูพรอมหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สำหรับโรงเรียน

ในถิ่นทุรกันดาร 
ส นับส นุนกิ จ ก ร รมกา รกุ ศ ล ร ว มกั บหอกา รค า

สมุทรปราการ 
มูลนิธิ วิชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
มูลนิธิโรคไต 
นอกจากนี้ยังรวมการบำรุงพุทธศาสนา โดยรวมงาน 

ผาปา กฐิน ตามสมควร 

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบของสังคม 
บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของสังคมให

สอดคลองกับแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่
จัดทำโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชกรอบการ
ทำรายงานของเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมเปนหลัก จัดทำรายงาน
รวมเลนอยูกับรายงานประจำปของบริษัทเนนทำในสิ่งที่เขียน
และเขียนในสิ่งที่ทำเปนหลัก  

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอ CSR 
บริษัทและบริษัทยอยมิไดถูกตรวจสอบหรืออยูระหวาง

การตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอำนาจวามีการฝาฝนกฎหมาย
ในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอขางตนอยางมีนัยสำคัญ 

Donations in 2013 
Education funds were given to Science Faculty 

of Kasetsart University 
Education funds were given to Engineering 

Foundation and Alumni of Post Graduate, Mahidol 
University.  

Education funds were given to Economics 
Faculty, Chulalongkorn University 

Education funds were provided to the children in 
need, with the cooperation of Khemchai Rasanon 
Foundation. 

Shelves equipped with King honored books were 
donated to the schools in the isolated areas.   

Sponsorship of social activities was provided 
under the cooperation with Samutprakarn Chamber of 
Commerce.  

The Company has donated to Vajiravej Witayalai 
Foundation under the King’s Patronage and the Kidney 
Disease Foundation.  

In addition, they participated in the religious 
ceremonies as appropriate.  
Preparation of CSR Report 

The Company has prepared the CSR report in 
line with the framework of CSR guidelines outlined by 
SET. The report will be included in the Company’s 
annual report and reflect what they have planned and 
actually performed.      
Business Operation and CRS Impact 

The Company and its subsidiary have never been 
investigated or under investigation significantly by the  
authority to have violated the rules regarding  the 
above 8 principles. 
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บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนและมี
การแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดวาจางผูตรวจสอบภายใน
ซึ่งเปนหนวยงานนอก เพื่อความคลองตัว เปนอิสระในการ
ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
ระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานการเงินเสนอ
ผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยมีกฎระเบียบการปฏิบัติงาน
ใหยึดถือเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ฝายตรวจสอบภายในตอง
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ  2557 ไดแตงตั้งนางสาว นวพร 
โพธิ์ไทย ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทประจำป 
2557 โดยเปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจ
สอบภายในของบริษัท คณะกรรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
คุณสมบัติของนางสาว นวพร โพธิ์ไทย แลวเห็นวา มีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมี
ความเปนอิสระ และมีประสบการณในปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายในบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด 
มหาชน มาเปนเวลา 5 ป ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตง
ตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัทจะตองผานการอนุมัติ หรือไดรับความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู
ดำรงตำแหนงผูตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 

The company places importance on efficient 
control at both the management level and operational 
level. There is supervision to ensure that company 
assets are used for to bring in benefit and there is 
separation of duties for work executors, monitoring 
people and those undertaking evaluation. This is to 
ensure that a balance is created and there is 
appropriate check and control. In addition, there is 
also internal control concerning finances, and the 
company has set a system whereby a financial report 
is presented to administrators in each responsible 
department and adhere to written regulation set. The 
internal auditing division must report their findings 
directly to the audit committee.  

The audit committee meeting 1/2014 on 21 
February 2014 has appointed Miss Navaporn Pohthai 
to be the company’s internal auditor for the year 
2014, mainly responsible for the company’s internal 
auditing. The committee has considered Miss Navaporn
’s qualifications and agreed that Miss Navaporn is a 
suitable person for the task as she is free from other 
obligations and has experiences in internal auditing for 
Pato Chemical Industry Public Company Limited for 5 
years.  The appointment, withdrawal and transfer of 
the company’s chief of internal auditors must be 
approved by or receive consent from the monitoring 
committee of the company’s chief of internal auditors’ 
qualifications as stated in the attachment 3. 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ทาน โดยมีผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายนอกทำ
หนาที่เลขานุการที่ประชุม  

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคือการสอบทานให
บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให
บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีเพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา อีกทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดจางที่ปรึกษาเขาดำเนินการ 
การประเมินความเสี่ยงของหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทและสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในตามความสำคัญของความเสี่ยงที่ได
ประเมินไว  

ในระหวางป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวม
กับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและกรรมการบริหารรวม 4 
ครั้ง เพื่อสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง แผนการตรวจสอบ
ประจำป และผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ใหมีมาตรฐานตรงตามวัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน รวมถึงการ
สอบทานงบการเงินของบริษัทใหถูกตองและครบถวนตามหลักการ
บัญชีกอนที่จะเผยแพรสูสาธารณชน โดยมีการประชุม 1 ครั้งที่
ฝายบริหารไมไดเขารวมการประชุมในชวงตนของการประชุมเพื่อที่
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในไดมี
โอกาสปรึกษาอยางอิสระและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวาในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ตลอดจนมี
การจัดทำและเปดเผยขอมูลในรายงานการเงินของบริษัทอยาง
เพียงพอและเชื่อถือได เสนอผูสอบบัญชีคือ นายประดิษฐ รอด
ลอยทุกข หรือ นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก จากบริษัท เอเอส
ที มาสเตอร ใหแก คณะกรรมการบริษัทเปนที่เรียบรอยเพื่อที่จะ
ทำการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองตอไป โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ ไมมีความ
สัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ โดยคา
สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปละ 480,000 ในป 2556 เปน 530,000 
บาทและไมมีคาบริการอื่นๆ สำหรับป 2557 

 
  

  
 (นาย เลิศชัย ลีลายนกุล) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 21 กุมภาพันธ 2557 
 

Report of the Audit Committee 

The Audit Committee of Pato Chemical Industry Public 
Company Limited compose of 3 Independent Directors and  
Internal Auditor serves as secretary to the Committee.     

The duties and responsibilities of the Audit Committee 
are to review the financial statements to be conformed to 
the generally accepted accounting principles, to review the 
effectiveness and adequacy of internal control system, to 
review the Company’s activities to abide by the rules and 
laws concerned, to give recommendation to the Board of 
Directors to propose an external auditor to the shareholders’ 
meeting for appointment, and to execute any other duties as 
assigned by the Board of Directors. The board of directors 
by the audit committee  undertook the hiring of advisor to 
evaluate  risks of all business units of the company and  
reviewed the internal control relatively with the significant 
risk level evaluated. 

During 2013, the Audit Committee convened 4 
meetings with the external auditors, internal auditor, and the 
managements  to review the Company’s risk evaluation 
result,   annual audit plan, and the result of internal control 
to be in compliance with standard set for the mentioned 
objectives.  It also reviewed the Company’s financial 
statements prior to its publication. There has been one 
meeting where the management do not attend the first part 
of meeting in order that the audit committee, the external 
auditors, and the internal auditor will be able to discuss 
freely and appropriately.  The Audit Committee has come to 
the opinion that fiscal year ended December 31, 2013, the 
Company has an adequate and appropriate system of internal 
control covering operational risk. The preparation and 
disclosures of the financial statements of the Company is 
also adequate and reliable. 

The Aud i t Commit tee has presented i ts 
recommendation to the Board of Directors to nominate  Mr. 
Pradit Rodloytook or Ms. Nongram Laoha-areedilok  from 
AST Master Co.,Ltd to be the Company’s auditor for 
approval by the shareholders’ meeting.  The auditors 
proposed are independent and has no relations or  interest 
with any managements or major shareholders.   Annual 
auditing fee increase from 480,000 baht in 2013 to  
530,000 baht without any other fee in 2014.   

 
         
 
    (Mr.Lerthai Leelaryonkul) 
 Chairman of Audit Committee 
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บริษัท   
Company 

บริษัท   
Company 

รายการระหวางกัน  
Connected Transaction 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด 
(มหาชน)  
Pato Chemical Industry Plc.  
 

บริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส จำกัด 
Kentex Properties  Co,Ltd  
 

บริษัทเชาพื้นที่อาคารพาโตซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัท เคนเท็กซ พร
อพเพอรตี้ส จก.เพื่อใชเปนอาคาร
สำนักงาน  
Pato rents office space in Pato 
Building, which belongs to Kentex 
Properties Co.,Ltd. 

ที่ตั้ง / Location : อาคารพาโต เลขที่ 3388 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310  
Pato Building, 3388 New Petchburi Road Bangkapi, Huay Kwang, 
Bangkok 10310 

กรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร  
Building ownership 

: เปนของบริษัท เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวของ)  
Kentex Properties Co Ltd (a related company) 

สาระของสัญญาเชาโดยสังเขป  
Significant Content of the rent 
contract  

: บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เชาพื้นที่บริเวณชั้น 1 ของ 
อาคาร พื้นที่ใชสอย 230 ตร.ม. จายคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 30,000 บาท 
โดยมีระยะเวลาในการเชาตั้งแต 1 มิ.ย. 2534 - 31 พ.ค. 2564 มีการปรับ
คา เชาทุก ๆ 2 ป และการปรับราคาแตละครั้งจะปรับไมเกิน 25% ของอัตรา
คาเชาเดิม)  
Pato Chemical Industry Plc rents the first floor of the building with 
usable space  of 230 sq. meter Monthly rental fee is baht 30,000. 
The contract begins from 1 June 1991 to 31 May 2021. Rental fee is 
adjustable every 2 years. Each adjustment shall not exceed 25% of 
the prevailing rental rate. 

การเชาสถานที่  / Space Rent  

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เชาพื้นที่ของอาคารพาโตเพื่อใชเปนสำนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

Pato rents office space in Pato Building as per following details : 

อนึ่ง ในสัญญาเชา ไดระบุใหผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบ
เรื่องภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินตามจำนวนที่รับจริงเทานั้น
สวนภาษีอื่นใดหากมีตลอดถึงคาไฟฟา, คาโทรศัพท  และน้ำ
ประปาผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว  

ปจจุบัน บริษัทใชพื้นที่เชาจริงชั้นที่ 1 ถึง ชั้น 3 รวม
พื้นที่ 745.82 ตารางเมตร  และมีการปรับคาเชาครั้งสุดทาย
ในเดือน พฤษภาคม  2549 เปน 70,000 บาท ตอเดือน 
และยังไมมีการปรับขึ้นคาเชาใหมจนทุกวันนี้ 

 

Note:Both rent contracts indicate that landlord 
will be responsible for the household and property 
taxes based on the actual rental fee received. Any 
other tax and duty including utilities expenses will be 
responsible by the renter only. 

Presently, Pato has been using the space on the 
first to the third floor totaling 745.82 square meters.  
The rental fee has been adjusted to 70,000 baht  per 
month since May 2006. There have not been any 
adjustments for the rental fee so far. 

 

รายการระหวางกัน

Connected Transaction
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บริษัท / Company บริษัท / Company รายการระหวางกัน / RPT 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม 
จำกัด (มหาชน) 
Pato Chemical Industry Public Co., 
Ltd. 

บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด  
Pato Crop Care Co., Ltd. 

บริษัทพาโตครอปแคร จำกัด เชาพื้นที่
โรงงาน ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท 
พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
เพื่อใชเปนอาคารสำนักงาน และโรงงาน
ผลิตสินคา และคลังสินคา  
Pato Crop Care Co.,Ltd. rents  
space owned by   Pato Chemical 
Industry Plc.  as office, 
manufacturing plant, and 
warehouse. 

   
 
 
 
     
 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ใหเชาพื้นที่ของโรงงานเพื่อใชเปนสำนักงาน โรงงานและคลังสินคาของ

บริษัท พาโตครอปแคร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ที่ตั้ง Location  : เลขที่ 569/1 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซอย 12 ถนนพัฒนา 13 ตำบลแพรก
ษาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  569/1 Bangpoo Industrial Estate, 
Soi 12, Patana 13 Road,  Praksa, Muang Samutprakarn 

กรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร  
Building Ownership 

: เปนของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม  จำกัด    
Pato Chemical Industry Plc. 

สาระของสัญญาเชาโดยสังเขป 
Significant Content of the rent 
contract 

: บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด เชาพื้นที่อาคารโรงงานหมายเลข 5 และ 6 
พื้นที่ใชสอย 1,080 ตารางเมตร พรอมเครื่องจักร โดยชำระคาเชาเปนราย
เดือน เดือนละ 50,000 บาท มีระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแต 22/11/2554-
21/11/2557 
Pato Crop Care Co.,Ltd. rents building no. 5 and 6  for the total 
area of 1,080 sq. meter with machinery of Pato Chemical Industry 
Plc. as office, manufacturing plant and warehouse.  Monthly rental 
fee is 50,000 baht for the duration of  3 years’ rent, from 
November 21, 2011-  November 22, 2014. 

รายการระหวางกัน / Connected Transaction
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รายการระหวางกัน / Connected Transaction

คาจัดการบริหาร และงานขาย 

สาระของสัญญาการบริหารจัดการและการบริหารการขาย 
โดยสังเขป  

- บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด วาจาง บริษัท พาโต
เคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปนผูจัดหาทีมงานหรือ
บุคลากร เพื่อเขาดำเนินการบริหารจัดการภายในองคกรและ
บริหารการขายสินคา  

- การบริหารจัดการองคกรและการบริหารการขาย 
จะคิดคาบริการในการบริหารทั้ง 2 ดานเทาๆ กัน โดยคิด
คำนวณคาบริหารจากยอดขายสุทธิ ในแตละไตรมาส ดังนี้ 

1. ยอดขายตั้งแต 1 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท 
คิดอัตรา 2% ของยอดขายในไตรมาส สำหรับการบริหารการ
จัดการและการขาย (2%+2%) 

2. ยอดขาย เกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 
ลานบาท คิดอัตรา 1.5% ของยอดขายในไตรมาส สำหรับ 
การบริหารจัดการและการขาย (1.5%+1.5%) 

3. ยอดขาย เกินกวา 100 ลาน คิดอัตรา 1% ของ
ยอดขายในไตรมาส สำหรับการบริหารจัดการและการขาย 
(1%+1%) 

- ระยะเวลาการใหบริการ 3 ป ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 
2556 - 31 ธันวาคม 2558 

Sales and Administration Fee  

Summary of Service Contracts on Administration 
and Sales Management 

- Pato Crop Care Ltd. has been hiring Pato 
Chemical Industry Plc.  to recruit  management team  
or personnel to do the organization administration and 
product sales management.   

-  Fee wi l l be ca lcu la ted equa l ly for 
administration and sales management on quarterly net 
sales basis as follows: 

1.  Net sales from 1 million baht up to 50 million 
baht subject to  2% each for administration and sales 
management. (2%+2%) 

2.  Net sales exceeding 5 million baht up to 50 
million baht subject to  1.5% each for administration 
and sales management. (1.5%+1.5%) 

3.  Net sales exceeding 100 million baht up 
subject to  1% each for administration and sales 
management. (1%+1%) 

Period - Three years from February 2, 2013 - 
December 31, 2015.. 
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คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
การวิเคราะหตัวเลขหนวย : พันบาท 
ผลการดำเนินงานของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งในงบการเงินปรากฎผล
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จำนวน 172.35, 85.29 และ 134.99  
ลานบาท ในป 2554-2556 ตามลำดับ โดยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเปนอัตรารอยละ (6.20), (50.52) และ 
58.28 ตามลำดับ 

ป 2554 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากปจจัยหลายๆดาน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งที่
เกิดในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป อาทิเชน ปญหาดานการ
เมือง การคลัง ภาวะเงินเฟอ ปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ รวม
ถึงเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่
ผานมา ทำใหเศรษฐกิจโลกตองเผชิญกับภาวะถดถอย 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งยังคงขยายตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลมาจากภาคการบริโภคภายใน
และการสงออก รวมถึงการทองเที่ยว ขยายตัวในชวง  3 ไตร
มาสแรกของป สวนไตรมาสสุดทายซึ่งไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย ทำใหระบบเศรษฐกิจของไทยในทุกภาคสวนหยุด
กระบวนการตางๆ เชน การผลิตทั้งอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม การทองเที่ยว การใชจายในครัวเรือน รวมถึง
ภาคการลงทุนตางๆ ทำใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทย เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในป 2554 ซึ่งทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ตางดำเนินการใหความ
ชวยเหลืออยางเรงดวน โดยภาครัฐมีนโยบายและมาตรการ
ตางๆ เชน ดานการเงินเพื่อผอนปรนภาระหนี้สิน การจายเงิน
ชดเชยความเสียหายและเงินกูดอกเบี้ยต่ำ การรับจำนำพืชผล
ทางการเกษตร เปนตน ถึงแมปญหาอุทกภัยจะสรางความ
เสียหายตอพื้นที่ทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
หลายชนิด ทำใหปริมาณผลผลิตลดลง อยางไรก็ตาม ความ
ตองการบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นทำให
ราคาสินคาทางการเกษตรยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลให
เศรษฐกิจการเกษตรในป 2554 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 

ป 2555 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณสำคัญๆ ทั้งปเกิดในทวีปอเมริกา 
ทวีปยุโรป รวมถึงทวีปเอเชียดวย อาทิ เชน ปญหาดานการ
เมือง มีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนำ ปญหาทางดานการเงิน การ
คลังในสหรัฐอเมริกา จนตองใชนโยบายอัดฉีดสภาพคลอง 
(Quantitative Easing : QE) เขาสูระบบเศรษฐกิจโดยตรง 

Management Discussion and Analysis  
(Unit : 1,000 Baht) 

The performance of Pato Chemical Industry Plc 
and subsidiary indicated net profit (loss) totaled 
172.35, 85.29, and 134.99 million baht in 2011 – 
2013 respectively. These figures represent an increase 
or a reduction percentage of (6.20), (50.52) and 
58.28 respectively. 

In 2011, global economic growth continued to 
increase slightly from various factors both inside and 
outside the country which affected the global 
economy eg., in the United states and in European 
countries. Political issues, financial crisis, inflation, 
public debts crisis coupled with great earthquake and 
Tsunami in March caused the world fell into a 
recession.  

 Thailand saw an economic improvement in 
accordance wi th the wor ld economy wi th a 
development in local consumption, export, and tourism 
industry during the first 3 quarters. The last quarter 
was affected by flooding led to a halt in Thai 
economic process such as manufacturing process, 
agriculture, traveling, household spending, and 
investment. The economic growth rate increased only 
by 0.1% in 2011. All relevant sectors, both public and 
pr ivate imp lemented urgent ass is tance. The 
government launched policies and measures to ease 
the debt burden; compensation for damages, low-
interest loans, and the pledge of agricultural produce 
were for instances. Though the flood damaged 
agricultural land and various agricultural produce which 
led to lower yield, the domestic and world demand 
increased. As a result, agricultural economy expanded 
by 2.2% in 2011. 

In 2012, the global economy had still struggled 
with a minor growth ratio. Overall, it was affected by 
several significant events taking place in America, 
Europe, as well as Asia, for example, a political 
problem caused a switch a leader of financial team in 
US, triggering Quantitative Easing policy (QE); or 
Europe also started QE to solve their economic crisis; 
Fiscal Cliff; ballooned inflation, public debt crisis, 
including several earthquakes and tsunamis around the 
world. These events slowed the word economic 
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คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

หรือทางดานยุโรป ก็แกปญหาวิกฤตยูโรโซน ก็ใชนโยบาย
การเงินอัดฉีดสภาพคลองเขาระบบเศรษฐกิจเชนเดียวกัน 

ปญหาหนาผาการคลัง (Fiscal cliff) ภาวะเงินเฟอ 
ปญหาวิกฤตหนี้สาธารณะรวมถึงเหตุการณแผนดินไหวและสึ
นามิที่เกิดขึ้น แตยังคงสงผลทำใหเศรษฐกิจโลกขยายตัว
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 

ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในตางประเทศแตภาวะเศรษฐกิจไทย
โดยรวมยังขยายตัวอยูในชวงอัตรารอยละ 5.9 (คาดการณ
โดย ธปท.) ตามภาวะเศรษฐกิจโลกในอัตราที่สูงกวา 
เนื่องจากผลของการแกปญหาภายหลังจากภาวะน้ำทวม ใน
ชวงปลายป 2554 ไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะเอกชนในภาค
อุตสาหกรรมที่ขยายการลงทุนในดานการผลิตโดยลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อทดแทนสวนที่เสียหายและเปนการเพิ่มกำลัง
การผลิต ซึ่งการลงทุนในภาคเอกชนนี้ไดขยายตัวในระดับสูง 
เปนผลทำใหการใชจายของภาคเอกชนก็เติบโตไปอยางตอ
เนื่อง สวนในภาครัฐไดมีการกำหนดนโยบายตางๆเพื่อเปน
การชวยเหลือและแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชน 
การจายคาชดเชยแกผูประสบภัยน้ำทวม การผอนปรนภาระ
หนี้สิน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ การขึ้นเงินเดือนขาราชการ 
การรับจำนำพืชผลทางการเกษตร การสรางโครงการบริหาร
จัดการน้ำ เปนตน เหลานี้เปนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

สำหรับภาคการสงออกของไทยไดรับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวเศรษฐกิจโลกและวิกฤตหนี้ในยุโรป ทำใหมูลคาการ
สงออกต่ำกวาเปาหมายที่คาดการณไว แตก็ยังเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 3.5 และอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยต่ำกวาปที่ผานมา 
เนื่องจากมาตรการตรึงราคาสินคาและราคาน้ำมันดีเซลของ
รัฐบาล 

สวนในภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในป 55 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4 เนื่องจากการผลิตสินคาเกษตร
โดยทั่วไปกลับเขาสูภาวะปกติหลังน้ำทวมปลายป 54 สภาพ
ดินฟาอากาศที่เอื้ออำนวย ทำใหการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ป 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลก ยังคงสามารถฟนตัวได
อยางตอเนื่องจากป 2555 แตยังคงมีความผันผวนอยู
ตลอดเวลา สงผลทำให อัตราการขยายตัวเพิ่มเล็กนอย โดย
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลก ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
สำคัญๆทั้งที่เกิดในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 
ดวยอาทิ เชน ในชวงตนป 2556 ซึ่งไดผานพนปญหาหนาผา
ทางการคลัง (Fiscal Cliff), การเปลี่ยนแปลงนโยบาย QE3 
(Quantitative Easing) ซึ่งใหทยอยลดมูลคาการซื้อพันธบัตร

growth.  
Inevitably, Thailand was one of the countries 

which were affected by such events; however, the 
overal l Thai economic growth was st i l l 5.9% 
(projected by Bank of Thailand) which was higher 
than the world economy, as a result of quick 
responses after the flood crisis in late 2011, especially 
the private industrial sector expanded their investment 
in manufacturing and machinery to set off the loss, 
and increase their manufacturing capacity. With the 
high investment by the private sector, the private 
expenses grew continually. Meanwhile, the public 
sector set out policies to aid and solve in the short 
and long run i.e. compensation provided for flood 
victims, debt relief, loans with low interest, increase in 
salary of government officials, pledges of agricultural 
products, water management project, etc. These 
measures were implemented to boost Thai economy in 
the short and long terms. Thai export was also 
affected by the slow-down in the global economy and 
Euro debt crisis, resulting in the less export value than 
the expected target, but still in a range of 3.5% 
growth, and the lower-than-average inflation rate owing 
to the government’s price control measure on 
consumer products and diesel. The agricultural market 
environment in 2012 expanded some 4 % as the 
production of agricultural produces was generally back 
on track after the flood crisis in late 2011. The 
favorable weather also favored the expansion in 
productions.  

In 2013, the world economy gradually and 
continuously recovered from 2012, but was still 
susceptible to the fluctuation, resulting in a marginal 
growth expansion. Overall, the world economy was 
subject to significant events taking place in America, 
Europe and Asia. For example, at the beginning of 
2013, United States encountered the fiscal cliff, policy 
change in QE 3 gradually decreased in the purchase 
of bonds by Federal Reserve Bank in the future which 
caused jitters among the investors who hesitated to 
support the economic system, as well as the political 
conflict on the annual fiscal budget resulted in the 
temporary government shutdown. Economic problems 
still lingered in some EU members’ countries that 
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ลงในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งไดสรางความกังวลใจ
แกนักลงทุนตอการใหความสนับสนุนระบบเศรษฐกิจลดลง 
ทำใหระบบเศรษฐกิจอาจไมแข็งแกรงพอ อีกทั้งยังมีปญหา
การขัดแยงทางการเมืองเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจำป 
ทำให เกิดปดหนวยงานของรัฐบาลบางสวนลงชั่ วคราว 
(Government Shut Down) , ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกบางประเทศในสหภาพยุโรปที่ขอรับความชวยเหลือ
ทางการเงินตอธนาคารกลางยุโรปใหเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
และการจัดตั้งกองทุนเพื่อเสถียรภาพการเงินยุโรป ซึ่งแสดงให
เห็นวา เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังคงมีความออนไหว จึงมี
การใชมาตรการตางๆ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจสามารถฟนตัว
ได, ปญหาระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน ซึ่งยังคงมีความ
เปราะบาง โดยคาเงินเยนแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องมีผลกระทบ
ตอการสงออก และระบบเศรษฐกิจในประเทศจีนมีแนวโนม
ชะลอตัวลง เนื่องจากการปลอยสินเชื่อและการควบคุมการ
ปลอยเงินกูนอกระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงตอเสถียรภาพของ
ระบบธนาคารภายในประเทศ ซึ่งอาจจะตองแบกรับภาระหนี้
เสียมากขึ้น 

สวนประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในตางประเทศ แตภาวะเศรษฐกิจ
ไทยโดยรวม มีแนวโนมชะลอตัวคอนขางมาก จึงทำใหอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงเล็กนอย เนื่องจากผลกระทบ
การใชจายภาคเอกชนชะลอตัวลงจากการเรงซื้อรถยนตใน
มาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก และมาตรการจำนำขาวของ
รัฐบาล ซึ่งเริ่มมีปญหาชะลอการจายคืนเงินใหกับชาวนา จึง
เปนผลทำใหเกิดปญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาก 
การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐเริ่มมีความลาชา ภาคการสง
ออกไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกและ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน ทำใหการสงออกต่ำกวาเปาหมาย
ที่คาดการณไวมาก จากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นรุมเราจนกระทั่ง
กลายเปนปญหาทางดานการเมือง เกิดการประทวงตอตาน
รัฐบาลจากกลุมประชาชนและชาวนาที่ยังไมไดรับเงินจากการ
จำนำขาว ทำใหเกิดความไมมั่นใจของนักทองเที่ยวในตาง
ประเทศ จึงทำใหภาคการทองเที่ยวมีแนวโนมชะลอตัวลง 

ซึ่งโดยรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตร ในป 2556 ก็ถูก
ผลกระทบจากปญหาตางๆ จึงทำใหอัตราการขยายตัว รอยละ 
1.1  เนื่องมาจากปญหาภัยแลงในชวงครึ่งแรกของป และการ
ลดลงของผลผลิตพืชที่สำคัญหลายชนิด เชน ขาวนาปรัง มัน
สำปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนในชวงครึ่งหลังของปมี
อิทธิพลของพายุโซนรอน ทำใหเกิดฝนตกชุกในภาคเหนือ 
อีสานและตะวันออก จนทำใหผลผลิตของพืชที่สำคัญเพิ่มขึ้น 

solicited for the financial support from European 
Central Bank to purchase their government bonds, and 
created the European Financial Stability Facility. The 
series of events manifested that the EU economies 
was still sensitive and fragile condition, and various 
measures was deployed to regain the economic 
stability. In addition, the Japanese economy was 
subject to fragility and JPY currency continuously 
tended to strengthen, affecting the export sector. 
Meanwhile the economy of China seemed to slow 
down as the credit granting became stringent with a 
close monitoring on loan sharks which could put the 
national banking stability into risks because of the 
mounting non-performing loans.  

Thailand was one of the countries that were 
impacted from these events. Still the overall Thai 
economy tended to slow down, resulting in minimal 
growth expansion owing to a sluggish payment from 
the first car campaign and government’s rice pledging 
scheme which faced a problem in payment, which 
caused rising household debts. The private and public 
sectors delayed their investments, and the export 
sector was affected by the sluggish world economy 
and fluctuation of currencies. Thai economy was beset 
by problems, as well as political unrest. The anti-
government demonstration and rallies from farmers 
who did not receive the payments also smoldered the 
tourism segment.  

In overview, the Thai agricultural economy in 
2013 also suffered from various problems. The 
expansion rate was at 1.1% only since the agricultural 
sector sustained a severe drought in the first half year 
and the decrease in the harvest of several important 
agricultural produces, i.e. out-of-season rice, tapioca, 
animal-feeding corns. In the latter half year, the 
tropical storm did influence over the North, North-East 
and East of Thailand, giving positive impact to the 
agricultural sector as the farmers could increase the 
harvest of rice, sugarcane, rubber plants, and palm. 
Especially the harvest of season rice was increased 
due to the price incentive from the government’s rice 
pledging scheme.  

Consequently, performance of the company 
during the past 3 years were as follows : 
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เชน ขาวนาป ออย โรงงานยางพารา ปาลมน้ำมัน โดยเฉพาะ
ขาวนาปนั้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจทางดานราคาตาม
มาตรการรับจำนำขาวของรัฐบาล 

ดวยปจจัยตางๆที่ไดกลาวมานี้มีผลกระทบตอผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ทำใหผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 
3 ป ที่ผานมาปรากฏดังนี้ 

รายไดจากการขาย ในป 2554- 2556 จำนวน  
954.92, 324.33 และ 734.99 ลานบาท  โดยเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง) คิดเปนรอยละ 6.53, (66.04) และ 126.62 
ตามลำดับ 

รายไดรวม ในป 2554-2556 จำนวน  961.64, 
418.59, และ 726.11 ลานบาท  โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) คิดเปนรอยละ 5.62, (56.47) และ 73.46 ตาม
ลำดับ 

ตนทุนขาย ในป 2554-2556 จำนวน 630.31, 
241.87 และ 478.91 ลานบาท โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) คิดเปนรอยละ 10.65, (61.63) และ 98.00 ตาม
ลำดับ  

ป 2554 ภาวะเศรษฐกิจโลกในครึ่งปแรกยังคงขยายตัว
ตอเนื่องจากป 2553 ซึ่งสงผลทำใหอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งปจจัยภายนอกและ
ภายในประเทศ ความตองการบริโภคในตลาดโลกและตลาด
ภายในเพิ่มขึ้น ทำใหโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
อยางมาก ทำใหการขยายตัวของภาคการเกษตรเติบโตไดใน
ระดับสูง เนื่องจากภาวะฝนมีปริมาณมากและเพียงพอตอการ
เพาะปลูก จนกระทั่งเกิดอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 3 และ
ขยายวงกวางครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคกลาง สรางความเสียหายทางการเกษตร
และผลผลิตทางการเกษตร โดยเริ่มสงผลทำใหภาคการ
เกษตรหดตัวในไตรมาสที่ 3 และตอเนื่องมากขึ้นในไตรมาสที่ 
4 ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงไตรมาสที่ 3 ซึ่งดำเนิน
ตอเนื่องมาจากไตรมาสที่ 2 ยังคงขยายตัวจากปริมาณและ
มูลคาการสงออกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความตองการภายใน
ประเทศดานการบริโภคของเอกชนชะลอตัวลงจากผลของ
อุทกภัย รวมถึงความตองการสินคาของบริษัทฯ ลดลง ตั้งแต
ปลายเดือนสิงหาคม เปนตนมา 

อีกทั้งผลกระทบจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 
สิงหาคม 2551 โดยกำหนดใหใบอนุญาตผลิต นำเขา สงออก 
ที่มีอยูสามารถใชไดจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 (สามป

Sales revenue during 2011 – 2013 were 954.92, 
324.33, and 734.99 mill ion Baht respectively, 
representing an increase (a decrease) percentage of 
6.53, (66.04), and 126.62 respectively. 

Total revenue during 2010 – 2012 were 961.64, 
418.59, and 726.11 million Baht, representing an 
increase (a decrease) percentage of 5.62, (56.47), 
and 73.46 respectively. 

Cost of Sales in 2010 – 2012 were 569.65, 
630.31, and 241.87 million Baht, representing an 
increase (a decrease) percentage of 10.65, (61.63), 
and 98.00 respectively.     

In 2011, the world economy during the first half 
of 2011 continued to expand and resulted in the 
growth rate of Thai economy. Both internal and 
external factors which were the increase of domestic 
and world demand led to the significant structure 
expansion of agricultural production. There was a high 
growth in agricultural sector accordingly. The weather 
were favorable with sufficient rain for cultivation 
during the first half of the year and it was until the 
third quarter that the floods largely expanded in the 
northern, the north-eastern, and the central part of the 
country and damaged agr icultura l sector and 
agricultural products. The agricultural sector continually 
shrank from the third to the forth quarter in a higher 
degree. While Thai economy continued to grow during 
the second quarter from higher volume and value of 
exports, domestic demand and private consumption 
slowed down from the effect of flooding. The demand 
for the products of the company consequently 
decreased from August onwards.  

The effect from the enforcement of the 
Hazardous Substance Act (No.3) B.E. 2551, a revision 
of the previous Hazardous Substance Act B.E. 2535 
on August 23, 2008 resulted in the expiration of 
import, formulation, and export permit on August 22, 
2011. (Three years from the enforcement date) The 
company is not able to import or formulate any 
products but is able to sell remaining finished products 
for another 2 more years and thus demand increased 
significantly before August 22, 2011. 

The above factors led to sales revenue for the 
first 3 quarters to be 882.71 million baht, an increase 
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นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ) ซึ่งทำใหไมสามารถ
ทำการนำเขา และผลิตสินคาได แตยังคงอนุญาตใหจำหนาย
สินคาสำเร็จรูปที่ยังคงเหลืออยูตอไปไดอีก 2 ป จึงทำใหความ
ตองการสินคาเพิ่มขึ้นมากในชวงกอนวันที่ 22 สิงหาคม 
2554 

จากปจจัยขางตน ทำใหยอดขายในชวง 3 ไตรมาสของ
ป 2554 จำนวน 882.71 ลานบาทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
191.23 ลานบาท หรือรอยละ 27.66 และยอดขายลดลงใน
ไตรมาสที่ 4 จากผลของอุทกภัย ทำใหยอดขายป 2554 
จำนวน 954.92 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 58.56 ลาน
บาท หรือรอยละ 6.53 

ในดานตนทุนขายป 2554 จำนวน 630.31 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 60.66 ลานบาท หรือรอยละ 10.65 ซึ่ง
พบวา อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  โดยมีปจจัยในดาน
ราคาตนทุนของวัตถุดิบมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผันผวนไป
ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก จาก
สถานการณความไมสงบทางการเมืองของประเทศใน
ตะวันออกกลาง จึงทำใหวัตถุดิบมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 5-
20 เมื่อเทียบกับป 2553  

อีกทั้งผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ตั้งแต
ชวงตนปอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 30.16 บาท/ดอลลาร 
จนกระทั่งชวงปลายป อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 31.86 
บาท/ดอลลาร สงผลทำใหราคาวัตถุดิบที่สั่งซื้อจากตาง
ประเทศมีราคาสูงขึ้น จึงทำใหตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสูง
ขึ้น รอยละ 20.02 เมื่อเทียบกับปที่แลว สวนในดานตนทุน
แรงงานและโสหุยในการผลิตนั้น บริษัทไดมีนโยบายและการ
บริหารอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน โดยป 2554 มีจำนวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น เพื่อเพียงพอแกกระบวนการผลิตและใหทันตอชวง
เวลาการบังคับใช พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551 ที่จะสิ้นสุดการผลิตในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ดังนั้น
จึงทำใหคาแรงงานในการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 16.96 และ
โสหุยการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่
แลว โดยเพิ่มขึ้นในสวนของคาแรงงานและคาลวงเวลา รวมถึง
คาสวัสดิการพนักงานตางๆ และในสวนของโสหุยการผลิตนั้น
จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจากการเรงผลิตสินคาเพื่อใหทันตอ
ชวงเวลาการบังคับใช พ.ร.บ. ดังกลาว อีกทั้งเพื่อเตรียมสินคา
ไวใหเพียงพอตอความตองการของตลาดและเพื่อรักษาสวน
แบงทางการตลาดของบริษัทไว ดวยปจจัยตางๆจึงทำใหตนทุน

of 191.23 million baht year-on-year, or a difference of 
27.66 %. The sales declined in the forth quarter due 
to the floods. Total sales revenue for 2011 was 
954.92 million baht. An increase of 58.56 million baht 
represented a difference of 6.53%. 

Cost of sales in 2011was 630.11 million baht, an 
increase of 60.66 million baht or 10.65% different. 
Cost of sales increased at the higher rate than the 
sales revenue. Cost of raw materials increased by the 
volatility of world oil price affected from the political 
unrest in the Middle East. Prices of raw materials 
increased by about 5-20% compared to 2010.  

The fluctuation of the exchange rate of the baht 
weakened against the U.S. dollar was another factor. 
The averaged exchange rate was 30.16 baht to the 
dollar by the beginning of the year and it was 
averaged at 31.86 baht to the dollar by the end of 
the year resulting in price of imported raw materials to 
increase. The total value of raw materials purchase 
orders rose by 20.02% compared to the previous 
year. As for labor and overhead cost, the company 
set a policy that emphasized the most economic, cost-
effective and efficient management under the current 
economic conditions at the time. As a result, in 2011 
there was only a slight increase in the number of 
workers to meet production process needs and the 
enforcement of the Hazardous Substance Act. (No.3) 
B.E. 2551 which resulted in the end of production on 
August 22, 2011. Thus, labor costs rose by 16.96% 
and overhead cost rose by 5.76% compared to the 
previous year. This increase came from wages, 
overtime costs and employee benefits. As for the 
increase in overhead costs, this came from the 
increasing in sales and the speeding up of production 
to keep up on the enforcement of the mentioned Act. 
Moreover, the company wanted to keep stocks to 
meet market demand and to maintain market share. 
Thus, production and sales costs rose by 19.43% and 
9.80% respectively. Gross profit margin in 2011 was 
33.99% or a decrease of (0.64)% year-on-year. 

Other income in 2011 was 6.72 million baht. A 
decrease of (7.41) mil l ion baht represented a 
difference of (52.44)%. This income was from 
investment in debt securities, interest receivable, and 
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การผลิตและตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 19.43 และ 9.80 
ตามลำดับ และทำใหอัตรากำไรขั้นตนป 2554 จำนวน
รอยละ 33.99 เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ (0.64) จากป 
2553 

สวนรายไดอื่นๆ ในป 2554 จำนวน 6.72 ลานบาท
เปลี่ยนแปลงลดลง จำนวน (7.41) ลานบาท หรือรอยละ 
(52.44) โดยเกิดจากรายไดจาการลงทุนในตราสารหนี้, ราย
ไดจากดอกเบี้ยรับ, รายไดจากการขายรถยนตเกาและอื่นๆ  

ป 2555 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย จากปจจัยหลักๆทั้งในทวีปอเมริกา 
ยุโรปและเอเชีย ดังไดกลาวมาแลวรวมถึงปญหาของภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นและยังคงสงผลตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของโลก รวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งทำใหภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5.9 
(คาดการณโดย ธปท.) ทั้งปจจัยภายนอกและภายในประเทศ
ที่มีผลกระทบตอโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรของไทย
อยางมาก ความตองการบริโภคในตลาดโลกและตลาดภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้น ทำใหการผลิตภาคการเกษตรขยายตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากการผลิตภาคการเกษตรโดยทั่วไปกลับเขาสูภาวะ
ปกติหลังสถานการณน้ำทวมครั้งใหญในชวงปลายป 2554 
ประกอบกับสภาพดินฟาอากาศที่เอื้ออำนวย การขยายพื้นที่
ในการปลูกในชวงระยะปลายปที่ผานมา ก็ไดเริ่มมีผลผลิต
มากขึ้น สำหรับผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากสาเหตุหลัก คือ แรง
จูงใจทางดานราคา จากโครงการจำนำขาวของรัฐบาลทำใหมี
การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 

ดานการสงออกสินคาที่มีปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นนั้น 
เปนไปตามความตองการของตลาดตางประเทศ สวนใน
ผลผลิตขาว น้ำมันปาลม ยางพารา ที่มีปริมาณและมูลคาการ
สงออกลดลง เกิดจากราคาในตลาดโลกลดต่ำลง เนื่องจาก
ปญหาเศรษฐกิจโลก ทำใหลูกคาตางประเทศหันไปซื้อกับ
ประเทศที่มีราคาถูกกวา เชน ขาว ลูกคาตางประเทศก็ไปซื้อ
กับอินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีราคาถูกกวา ดังนั้นจึงทำให
ประเทศไทยสูญเสียแชมปในการสงออกขาวใหแกประเทศ
เวียดนาม 

อีกทั้งผลกระทบจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 โดยมีผลบังคับใชตั้ งแตวันที่ 23 
สิงหาคม 2551 โดยกำหนดใหใบอนุญาตผลิต นำเขา สงออก 
ที่มีอยูสามารถใชไดจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 (สามป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ) ซึ่งทำใหไมสามารถ
ทำการนำเขาและผลิตสินคาได แตยังคงอนุญาตใหจำหนาย

the selling of old cars.  
In 2012, the global economy had still been 

stagnant with a small growth ratio, attributed to the 
significant economic factors in US, Europe and Asia as 
stated above, as well as the natural disaster which 
still affected the overall global economy and Thai 
markets. Consequently, the Thai national market 
expanded 5.9% (projected by BOT). Both external 
and internal factors significantly impacted the structure 
of Thai agricultural production capacity, but the global 
and domestic demands increased, contributing to 
higher expansion in crop production as the agricultural 
sector generally recovered from the 2011 flood crisis, 
favored by the weather and the expansion in cropping 
lands in late 2012. For rice, the major reason was 
that the attractive price from the government’s rice 
pledging scheme, resulting in the expansion of farming 
lands. 

In terms of export, the volume and value 
increased, reflecting the demands in overseas market. 
Meanwhile, the volumes and values of rice, palm oil 
and rubber declined as a result of decreasing price in 
the global market affected by the world economic 
downturn mainly due to the global economic problem. 
Therefore, the overseas customers purchased such 
products from other countries who offered the lower 
price, for example, they bought rice from India and 
Vietnam. Consequently Thailand lost the title as the 
world’s top rice exporter, falling behind Vietnam. In 
addition, there were impacts from the Act of 
Hazardous Substances (the 3rd) B.E. 2551 which was 
issued to improve the Act of Hazardous Substances 
B.E. 2535, and came in to effect on August 23, 
2008. According to the new Act, the license to 
manufacture, import and export the hazardous 
substances could have been valid until August 22, 
2011 (three years after the declaration of the Act), 
therefore , the t rader ne i ther impor ted nor 
manufactured the hazardous products, but was still 
permitted to distribute the existing stocks for 2 years. 

Currently, the Company has already applied to 
register the pesticide and herbicides as the same 
number of products that they used to distribute, 
together with additional products. On December 31, 
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สินคาสำเร็จรูปที่ยังคงเหลืออยูตอไปไดอีก 2 ป  
ปจจุบันบริษัทฯ ไดดำเนินการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียน

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามจำนวนผลิตภัณฑเดิมที่เคยวาง
จำหนายและในสวนที่ตองการเพิ่มผลิตภัณฑ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติการขอขึ้น
ทะเบียนการนำเขาจำนวน 37 ผลิตภัณฑ และทะเบียนผลิต 
จำนวน 50 ชื่อการคา โดยบริษัทเชื่อมั่นวาจะไดรับอนุมัติการ
ขอขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร
อยางตอเนื่องอีกหลายผลิตภัณฑ แตเนื่องจากการขอขึ้น
ทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีขั้นตอนและเอกสารประกอบ
จำนวนมาก ยังตองเขากระบวนการพิจารณาของทางกรมวิชา
การเกษตร ทำใหการไดรับอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชคอนขางลาชา ทำใหผลิตภัณฑที่มีไว เพื่อ
จำหนายมีจำนวนลดลง ไมเพียงพอตอการจำหนาย 

จากปจจัยขางตนนี้ทำใหยอดขายในป 2555 จำนวน 
324.33 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน (630.59) ลาน
บาท หรือรอยละ (66.04) 

ในดานตนทุนขาย ป 2555 จำนวน 241.87 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน (388.44) ลานบาท หรือรอยละ 
(61.63) ซึ่งพบวา อัตราการลดลงของตนทุนขายมีอัตราการ
ลดลงนอยกวาเมื่อเทียบกับอัตราการลดลงของยอดขาย โดยมี
ปจจัยในดานราคาตนทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการนำเขาจาก Technical Grade เปนสินคา
สำเร็จรูป เพื่อแบงบรรจุและสาเหตุจากความผันผวนของราคา
น้ำมันในตลาดโลก จากสถานการณความไมสงบทางการเมือง
ของประเทศในตะวันออกกลาง จึงทำใหวัตถุดิบมีราคาเพิ่มสูง
ขึ้น 

อีกทั้งผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ในชวง
ตนปอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 31.83 บาท/ดอลลาร 
จนกระทั่งชวงปลายปอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 30.77 
บาท/ดอลลาร ทำใหราคาวัตถุดิบมีตนทุนลดลงเล็กนอย ทำให
ตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลดลงรอยละ (74.45) เมื่อ
เทียบกับปที่แลว สวนทางดานตนทุนแรงงานและโสหุยการ
ผลิตนั้นลดลงรอยละ (53.84) และ (53.01) ตามลำดับ 

บริษัทไดมีนโยบายและการบริหารใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โดยในป 2555 การผลิตลดจำนวนลง ดังนั้นบริษัทได
ลดจำนวนพนักงานฝายผลิตลง คงเหลือใหเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิต ซึ่งทั้งหมดเปนผลกระทบจากการบังคับใช 
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และรอการ

2012, the Company has been granted the permit to 
import 37 products and manufacture for 50 trade 
names. The Company is confident that they will 
continually obtain the permit for the registration of 
several pesticide and herbicide products from 
Department of Agriculture. However, the process of 
registration takes complicated steps with many 
documents involved, and must be considered by 
Department of Agriculture, resulting in delay in issuing 
the permit and leading the declining number of 
products distributed in the market. Therefore, the sales 
turnover in 2012 dropped to THB324.33 million, 
changing by THB(630.59), or 66.04%. 

In terms of the cost of goods sold in 2012, it 
stood at THB 241.87 million, dropping by THB 
(388.44) million, or (61.63). It was founded that the 
declination of the cost was lower when compared 
with the decrease in sales turnover. The significant 
factor of the cost was a higher cost of raw materials 
owing to the import of finished products instead of 
Technical Grade which will be repackaged to small 
units, and volatility of the oil price in the global 
market caused by the political uncertainty in Middle 
East countries.  

Besides, the volatile exchange rate of Baht gave 
a side effect. At the beginning of the year, the 
average exchange rate stood at THB31.83 /dollar, and 
then appreciated to THB 30.77 a dollar at the late of 
the year, causing a small decrease in the cost of raw 
materials which favored to the cost of productions to 
reduce by (74.45)% compared with the earlier year; 
while the labor cost and operating cost declined 
(53.84)% and (53.01)% respectively.  

The Company has set out the policy and 
management strategies in line with the current market 
situation with the highest cost effectiveness and 
efficiency. In 2012, the production volume declined; 
therefore, the Company reduced the number of 
production staff members in consistence with the 
production capacity. Such impact was attributed to the 
declaration of Hazardous Substance Act (the 3rd) B.E. 
2551. While the Company has been await the 
approva l of the reg ist rat ion of the chemica l 
substances, the sales turnover has declined, and the 
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อนุมัติการขอขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จึงทำใหยอด
ขายลดลง และทำใหตนทุนการผลิตและตนทุนขายลดลง 
รอยละ (72.87) และ (61.63) ตามลำดับ และทำใหอัตรา
กำไรขั้นตน ป 2555 จำนวนรอยละ 25.42 เปลี่ยนแปลง
ลดลงรอยละ (74.60) เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 

สวนรายไดอื่นๆ ในป 2555 จำนวน 94.26 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 87.54 ลานบาท หรือรอยละ 
1,302.68 โดยเกิดจากรายไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
จำนวน 30.27 ลานบาท , กำไรจากการจำหนายทรัพยสิน 
จำนวน 61.55 ลานบาท โดยจำแนกเปนขายที่ดินโรงงาน
มีนบุรี จำนวน 10-3-04 ไร จำนวน 65 ลานบาท และขาย
รถยนตเกา จำนวน 0.58 ลานบาท, กำไรจากอัตราแลก
เปลี่ยน จำนวน 2.24 ลานบาท และอื่นๆ จำนวน 0.20 ลาน
บาท 

ป 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีการขยายเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย จากปจจัยหลักๆทั้งในทวีปอเมริกา, ยุโรป และ
เอเชีย ดังไดกลาวมาแลว ซึ่งระบบเศรษฐกิจประเทศไทยได
สงผลกระทบรวมถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไมวา
จะเปนปญหาทางการเมือง ปญหาทางภัยธรรมชาติ ซึ่งสง
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในประเทศอยางมาก แตก็มี
มาตรการของทางรัฐบาลที่เอื้อประโยชนแกเกษตรกร เชน 
โครงการจำนำขาว ซึ่งทำใหราคาผลผลิตพืชที่สำคัญ คือ ขาว 
มีระดับราคาสูงขึ้น ซึ่งเปนแรงจูงใจที่ทำใหเกษตรกรเรง
ผลิตผลผลิตขาวนาปเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งบริษัทฯ ไดดำเนินการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืชตามจำนวนเดิมที่เคยมีจำหนายและในสวนที่
ตองการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ ซึ่งไดทำการยื่นไวเมื่อป 2555 
โดยในป 2556 บริษัทไดรับการอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืช จากกรมวิชาการเกษตรอยางตอเนื่อง ใน
จำนวนนี้เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ เชน สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชชนิดเม็ดที่ ใช ในนาขาว ซึ่ งสัดสวนในการขาย
ผลิตภัณฑในนาขาวเปนสัดสวนมากกวารอยละ 70 ของยอด
ขายทั้งหมด 

จากปจจัยขางตน ทำใหยอดขายในป 2556 จำนวน 
734.99 ลานบาทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 410.66 ลาน
บาทหรือรอยละ 126.62 

ในดานตนทุนขาย ป 2556 จำนวน 478.91 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 237.13 ลานบาท หรือรอยละ 
98.00 ซึ่งพบวาอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นต่ำกวา เมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
โดยมีปจจัยในดานราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจาการ

cost of production and sales decreased by (72.87)% 
and (61.63)% respectively, resulting in the gross 
profit margin as of 2012 at 25.42%, dropping by 
(74.60)% compared with 2011. 

The other incomes in 2012 was THB94.26 
million, increasing by THB 87.54 million, or 1,302.68% 
due to the investment in debt securities at THB 30.27 
million, profits from sales of assets at THB 61.55 
million which consisted of sales of 10-3-04 rai plot of 
land at Minburi Plant for THB 65 million and sales of 
old cars at THB 0.58 million, profit from exchange 
rate at THB 2.24 million and others incomes at THB 
0.20 million.  

In 2013, the world economy slightly improved in 
consequence of significant events in America, Europe 
and Asia as mentioned above. Thai economy was also 
influenced by such events, and staggered by domestic 
problems, including political conflicts and natural 
disasters. Nevertheless, government implemented 
measures to favor farmers and agriculturists i.e. rice 
pledging scheme, which raise the rice price and 
encouraged the farmers to speed up the harvest. 

In add i t ion , the company progressed in 
registration for the herbicides which was used to 
distribute, including additional product lines which were 
lodged for registration since 2012 and rolled out on 
shelves. In 2013, the Company continuously obtained 
the permits from the Department of Agriculture. The 
permits included the major product line i.e. Granule 
used in paddy field which could gain the market share 
of more than 70% of the total sales turnover.  

Favored by the mentioned factors, the sales 
turnover of 2013 was gained at THB 734.99 million or 
increased by THB 410.66 million, equivalent to 
126.62%. 

The sales cost as of 2013 stayed at THB 478.91 
million, or increased by THB 237.13 million, accounting 
for 98%. It was noted that the ratio of increment in 
the sales cost was lower than those of the ratio of 
sales turnover. The increase in the sales cost resulted 
from the higher cost of raw materials as some 
finished products were imported, instead of Technical 
Grade materials. Furthermore, the fluctuation of world 
oil price also gave an impact to the price of raw 
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เปลี่ยนแปลงการนำเขาจาก Technical Grade เปนสินคา
สำเร็จรูป บางสวนเพื่อแบงบรรจุและสาเหตุจากความผันผวน
ของราคาน้ำมันในตลาดโลก จึงทำใหราคาวัตถุดิบสูงขึ้น อีก
ทั้งผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
บาทที่ออนตัวลง เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ โดยในชวง
ตนปอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 29.86 บาท/ดอลลาร 
จนกระทั่งชวงปลายป อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยูที่ 32.95 
บาท/ดอลลาร ทำใหราคาวัตถุดิบมีตนทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 166.57 เมื่อ
เทียบกับปที่แลว สวนทางดานตนทุนแรงงานและโสหุยภาค
ผลิตนั้นเพิ่มขึ้นรอยละ 35.04 และ 30.62 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ บริษัทไดมีนโยบายและการบริหารการผลิตอยาง
ประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพที่สุด ในป 2556 การ
ผลิตเพิ่มจำนวนขึ้น บริษัทไดเพิ่มจำนวนพนักงานฝายผลิตให
เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ซึ่งทั้งหมดเปนผลจากการที่
บริษัทไดรับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
จากกรมวิชาการอยางตอเนื่อง ทำใหยอดขายเพิ่มขึ้นและทำ
ใหตนทุนการผลิตและตนทุนขาย เพิ่มขึ้นรอยละ 144.75 
และ 65.16 ตามลำดับ และทำใหอัตรากำไรขั้นตน ป 2556 
จำนวนรอยละ 34.84 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 210.55 
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 

สวนรายไดอื่นๆ ในป 2556 จำนวน (8.89) ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงลดลง จำนวน 103.15 ลานบาท หรือรอยละ 
1,160.29 โดยเกิดจากรายไดจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
จำนวน 1.04 ลานบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
จำนวน 10.46 ลานบาท เนื่องจากเงินบาทออนคาลง และ
ตลาดหุนปรับตัวลดลง จากผลกระทบของนโยบาย QE ที่
ชะลอการซื้อคืนพันธบัตร 

ป / Year

PATO

รายไดจากการขาย
Sales Revenue

รายไดรวม
Total Revenue

ตนทุนขาย
Cost of Sale

2554 / 2011 6.53 5.62 10.65

2555 / 2012 (66.04) (56.47) (61.63)

2556 / 2013 126.62 73.46 98.00

materials. The currency fluctuation also weakened THB 
value against USD. At the beginning of the year, the 
exchange rate of THB stood at THB 29.86/USD and 
rose to THB 32.95/USD later of the year. As a result, 
the production cost increased 166.57% against the 
previous year, meanwhile, the labor cost and operating 
cost increased 35.04% and 30.62% respectively.  

The Company set forth a policy to run the 
business and manage the manufacturing process in 
economic, cost-effective and efficient ways. In 2013, 
the more recruitment were arranged to cope with the 
increasing production capacity, as the Company could 
continuously obtain the permits of registration for the 
herbicide products from the Department of Agriculture. 
Consequently, the sales turnover increases, so did the 
production cost and sales cost, at 144.75% and 
65.16% respectively. The initial profit margin of 2013 
was at 34.84%, or increased 210.55% compared to 
the previous year of 2012.  

As for other incomes as of 2013, it stayed at 
THB (8.89) million and decreased by THB 103.15 
million or 1,160.29% due to the income of debt 
instrument investment amounting to THB 1.04 million 
and loss of exchange rate in amount of THB 10.46 
million resulting from the weakening THB currency and 
down trend of stock market affected by QE policy 
which postpone in the bond redemption. 

 

Table showing rate of increases (reduction) during 2011 – 2013
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คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2554-2556 
จำนวน 82.16, 69.06 และ 80.03 ลานบาท เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น(ลดลง) คิดเปนรอยละ (12.69), (15.94) และ 
15.88  ตามลำดับ โดยไมรวมตนทุนทางการเงิน  

ตนทุนทางการเงินในป 2554-2556 จำนวน 1.80, 
0.64 และ 1.15 ลานบาท  เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
คิดเปนรอยละ 18.42, (64.65) และ 80.34 ตามลำดับ 

ป 2554 เมื่อพิจารณาตามประเภทรายการบัญชี 
คาใชจายในการขาย จำนวน 45.13 ลานบาท เปลี่ยนแปลง
ลดลง (13.63) ลานบาท หรือรอยละ 23.20 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปที่แลว เนื่องจากยอดขายในครึ่งปหลังของป 2554 
ลดลงจากผลกระทบของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 ซึ่งทำใหยอดขายสวนใหญจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 
2 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 3 และ 4 จึงสงผลทำใหคาใชจายเกี่ยว
กับการขายและการตลาดลดลง ในสวนของคาใชจายสงเสริม
การขาย, คา Commission , คาขนสงสินคาและคาพาหนะ 
สวนคาใชจายในการบริหาร จำนวน 31.33 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1.69 ลานบาท หรือรอยละ 4.78 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่แลว โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในสวนของ
คาบริจาค, คาใชจายเบ็ดเตล็ด, เงินเดือนพนักงาน 

ผลกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554 
จำนวน (2.21) ลานบาท ซึ่งแสดงในงบกำไรขาดทุนในสวน
ของรายไดอื่นๆ เปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน (8.59) ลานบาท
หรือรอยละ (134.71) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว ซึ่งเกิดจาก
ความผันผวนตลอดทั้ งป เนื่ องจากความไมมั่น ใจใน
สถานการณทางดานเศรษฐกิจโลกที่เกิดปญหาในหลายๆ
ประเทศ จึงทำใหคาเงินบาทออนตัวลงเปนลำดับ จนกระทั่ง
สิ้นป 2554 เทากับ 31.86 บาท/ดอลลาร จึงทำใหเกิดผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554 

ตนทุนทางการเงิน ในป 2554 จำนวน 1.80 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 0.28 ลานบาทหรือรอยละ 
18.42 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เนื่องจากการออนคาของ
เงินบาท ทำใหการบริหารการเงินในการชำระเจาหนี้ T/R 
และเจาหนี้ตางประเทศเปนไปดวยความระมัดระวังและ
เหมาะสมกับสถานการณที่ผันผวน เพื่อทำใหเกิดความ
ประหยัดและไดรับประโยชนมากที่สุด ในดานตนทุนทาง
การเงินในขณะนั้น โดยเฉพาะการชำระเงินตาม Term ที่
กำหนดหรือขยาย Term ออกไป อาจทำใหบริษัทตองรับภาระ
ตนทุนทางการเงินบางแตก็คุมคาที่ไดชำระในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ต่ำ ซึ่งทำใหบริษัทไดประโยชนมากกวา 

ป 2555 เมื่อพิจารณาตามประเภทรายการบัญชี 

Sales and General Administrative expenses during 
2011-2013 totaled 82.16, 69.06, and 80.03 million 
Baht , represent ing an increase (a decrease) 
percentage of (12.69%), (15.94%), and 15.88 
respectively, not including financial cost.  

Financial cost in 2011 – 2013 totaled 1.80, 0.64, 
and 1.15 million Baht, representing an increase (a 
decrease) of 18.42%, (64.44%), and 80.34 
respectively. 

In 2011, based on the types of transactions, 
cost of sales totaled 45.13 million baht, a decrease of 
(13.63) million baht represented a 23.20% decrease 
compared to the previous year. This was because 
during the second half of 2011 total sales decreased 
from the effect of the Hazardous Substance Act.(No. 
3) B.E. 2551. Sales mainly rose in the second quarter 
and dropped in the third and forth quarters. It was 
found that cost of sales and marketing decreased on 
sales promotion, commission, transportation, and 
vehicles expenses. Administrative expenses totaled 
31.33 million baht, an increase of 1.69 million baht 
represented an increase of 4.78% year-on-year. The 
increase were from increase in charity donation, 
miscellaneous expenses and employee’s salaries 

Profit (loss) from exchange rate in 2011 totaled 
(2.21) million baht shown in balance sheet on other 
income. A decrease of (8.59) million baht marked a 
decrease of (134.71)% compared to the previous year. 
This came from the fluctuations in the exchange rate 
throughout the year due to the uncertainty in the 
global economic problems in many countries and 
caused the baht to weaken. At the end of the year, 
the exchange rate was 31.86 baht to the dollar, led 
to a forex lox in 2011. 

Financial costs in 2011 totaled 1.80 million baht. 
The 0.28 million baht difference marked an increase 
of 18.42% compared to the previous year. This was 
due to the depreciation of the baht. The management 
made a prudent and appropriate management of T/R 
payables in light of the financial situation and 
fluctuating baht value at the time to economize and 
maximize the company’s interest on financial costs. 
This was done by arranging terms of payment 
considering to pay on due date or to extend the term 
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คาใชจายในการขายป 2555 จำนวน 18.35 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงลดลง จำนวน (26.78) ลานบาทหรือรอยละ 
(59.34) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เนื่องจากยอดขายในป 
2555 ลดลงรอยละ (66.04) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 
เนื่องจากผลกระทบของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 โดยบริษัทไดดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช และอยูในระหวางการรอการอนุมัติการขึ้น
ทะเบียน ทำใหปริมาณการผลิตและการขายลดลงอยางมาก 
จึงสงผลทำใหคาใชจายในการขายและการตลาดลดลง อาทิ
เชน คาใชจายสงเสริมการขาย, คา Commission, คาขนสง
สินคาและคาพาหนะ เปนตน 

สวนคาใชจายในการบริหารในป 2555 จำนวน 38.10 
ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 1.07 ลานบาทหรือ
รอยละ 2.89 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยเปลี่ยนแปลง
ในสวนของคาสวัสดิการพนักงาน 

สวนคาใชจายจากการหยุดผลิต ซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 
1 ของป 2555 นั้น จำนวน 12.60 ลานบาท เนื่องจาก
ผลกระทบจาก พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
ซึ่งบริษัทไดทำลายวัสดุบรรจุที่ทะเบียนหมดอายุ ไมสามารถ
นำมาใชในการผลิตไดอีก จำนวน 5.40 ลานบาท และในสวน
ของคาใชจายเกี่ยวกับการผลิต จำนวน 7.2 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทยังไมไดรับการอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนสาร
เคมีกำจัดศัตรูพืชจึงไมสามารถทำการผลิตได 

ตนทุนทางการเงินในป 2555 จำนวน 0.64 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงลดลง (1.16) ลานบาทหรือรอยละ (64.65) 
เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว ซึ่งทั้งหมดเปนดอกเบี้ย T/R จาก
สั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศลดลงมากเมื่อเทียบกับปที่แลว 
อีกทั้งสถานการณของอัตราแลกแปลี่ยนผันผวน เนื่องจากเปน
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดปญหาในหลายๆ
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทำใหคาเงินบาท
แข็งคาขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการบริหารการชำระหนี้ T/R จึง
ตองคำนึงถึงสถานการณในขณะนั้นๆ เพื่อใหเกิดความ
ประหยัดและไดรับประโยชนมากที่สุดในดานตนทุนทาง
การเงิน โดยเฉพาะการพิจารณาชำระเงินตาม Term ที่
กำหนดหรือขยาย Term ออกไป อาจทำใหบริษัทตองรับภาระ
ทางการเงินบาง แตก็คุมคาที่ไดชำระในอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำ 
ซึ่งทำใหบริษัทไดประโยชนมากกวา 

ป 2556  เมื่อพิจารณาตามประเภทรายการบัญชี 
คาใชจายในการขายป 2556 จำนวน 39.45 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 21.10 ลานบาท หรือรอยละ 
114.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เนื่องจากยอดขายในป 

of which may lead to a slightly increase of interest 
payable burden. However, this was more beneficial to 
the company as it was paid at a lower rate of 
exchange.  

In 2012 , considered the classif ication of 
accounting entries, the cost of sales as of 2012 stood 
at THB 18.35 million, declining by (26.78)%, or 
(59.34)% compared the past year. This was because 
the sales turnover of 2012 was in the wane at 
(66.04)% against the year earlier, caused by the 
impact from the Hazardous Substance Act (The 3rd) 
B.E 2551. The Company has taken up the process of 
registration for the chemical substances and waited for 
the approval. The volumes of the production and sales 
significant dropped, resulting in the declination of sales 
and market cost i.e. sales promotion cost, commission, 
transportation and vehicle cost etc.  

Meanwhile, the administration cost for 2012 was 
at THB 38.10 million, increasing by THB 1.07 million, 
or 2.89% against the year earlier. Such increase 
resu l ted f rom the benef i t we l fa res of the 
employees.Regarding the cost incurring from the 
interruption of production during the first quarter of 
2012, it stood at THB 12.60 million mainly owning to 
the announcement of Hazardous Substance Act (the 
3rd) B.E. 2551. The Company had to destroy the 
packaging whose the registration expired and could 
not be manufactured in amount of THB 5.40 million, 
and the production-related cost was THB 7.2 million 
as the Company has not been granted the permit and 
could not start the manufacturing.  

The financial cost as of 2012 was recorded at 
THB 0.64 million, declining by THB (1.16) million, or 
(64.65)% compared with the previous year, mainly 
due to the decrease in T/R interest from the declining 
order of raw materials from overseas, as well as the 
volatility of exchange rate caused by the global 
economic downtrend in many countries, especially US. 
Therefore, the management of T/R settlement must 
have been depended on the current market situation 
in order to maintain the most economical and efficient 
financial cost, especially to make a payment on 
specific term basis, or extend the term which might 
lead to more burden in payment, but the Company 
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2556 เพิ่มขึ้น รอยละ 126.62 จากปที่ผานมา คาใชจายใน
การขายเพิ่มขึ้น อาทิ เชน คาใชจายสงเสริมการขาย, คา 
Commission , คาขนสงสินคาและคาพาหนะ เปนตน 

สวนคาใชจายในการบริหาร ในป 2556 จำนวน 
40.58 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 2.48 ลาน
บาทหรือรอยละ 6.51 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดย
เปลี่ยนแปลงในสวนของคาใชจายผลประโยชนพนักงานภายใต
โครงการ ESOP ซึ่งเปนปเริ่มแรกของโครงการ ESOP โดย
บริษัทสามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประหยัดคุมคา โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 
แตสามารถสรางรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก 

สวนตนทุนทางการเงินในป 2556 จำนวน 1.15 ลาน
บาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 0.51 ลานบาท หรือ
รอยละ 80.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว ซึ่งทั้งหมดเปน
ดอกเบี้ย T/R จาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลว อีกทั้งสถานการณของอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน 
เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดปญหาใน
หลายๆประเทศและนโยบาย QE ของสหรัฐอเมริกา ทำใหคา
เงินบาทออนตัวลง ดังนั้นการบริหารการชำระหนี้ T/R จึงตอง
คำนึงถึงสถานการณในขณะนั้นๆ เพื่อใหเกิดความประหยัด
และไดรับประโยชนสูงสุดในดานตนทุนทางการเงิน โดย
เฉพาะการพิจารณาการชำระเงินตาม Term ที่กำหนดหรือ
ขยาย Term ออกไป โดยในป 2556 บริษัทพิจารณาปองกัน
ความเสี่ยงดวยการซื้อ Forward Contract เพื่อลดภาระความ
เสี่ยงตนทุนทางการเงินใหต่ำที่สุด 

จากผลการดำเนินงานดังไดกลาวมาแลว ทำใหผลกำไร
ขั้นตน ในป 2554-2556 จำนวน 324.62, 82.46 และ 
256.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.99, 25.42 และ 
34.84 ตามลำดับ  

กำไรจากการดำเนินงานในป 2554-2556 จำนวน 
242.45, 13.40 และ 176.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
25.39, 4.13 และ 23.95 ตามลำดับ 

กำไรสุทธิในป 2554-2556 จำนวน 172.36, 85.29 
และ 134.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.92, 20.38 และ 
18.59 ตามลำดับ 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2554-2556  จำนวน
รอยละ 32.50, 17.32 และ 27.63 ตามลำดับ          

ป 2554 ภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยรวมขยายตัว
เพิ่มขึ้นเพียง 0.01% ซึ่งสงผลมาจากภาคการบริโภคภายใน
ประเทศและการสงออกของภาคเอกชน รวมถึงการทองเที่ยว
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวง 3 ไตรมาสแรกของป สวนไตรมาสที่ 

would pay with the lower exchange rate.  
In 2013, based on the accounting classification, 

the sales expenses as of 2013 stood at THB 39.45 
million or increased by THB 21.10 million, or 114.95% 
against the previous year, as the sales turnover of 
2013 ascended at 126.62% from the last year. The 
increasing sales expenses included sales promotion, 
commission, transportation and vehicle cost, etc.  

Regarding the administrative cost in 2013, it was 
at THB 40.58 million, or increased by THB 2.48 
million or 6.51 % compared to the previous year. The 
increase reflected to the ESOP scheme which started 
for the first year. The Company could control the 
administrative cost effectively and economically and 
generate more incomes from increasing sales.  

The financial cost as 2013 reached at THB 1.15 
million which increased by THB 0.51 million, or 
80.34% against the past year, as a consequence of 
T/R interest payment from the increasing import of 
raw materials. In addition, the fluctuation in the 
foreign currencies and QE policy by FED smashed 
THB currency. Therefore, the Company was required 
to take the current market situation into their account 
to manage the payment of T/R interest in order to 
economize and maximize the financial cost, especially 
to settle the debts on timely term of payment or to 
extend the payment term. In 2013, the Company 
considered to enhance the risk management by 
purchasing Forward Contract to hedge for the risk and 
minimize the financial cost.  

The above operational results led to gross profit 
during 2011-2013 to total 324.62, 82.46, and 256.08 
million Baht respectively, representing a percentage of 
33.99, 25.42, and 34.84 respectively.  

Operational profits in 2011–2013 came to 
242.45, 13.40, and 176.05 million Baht respectively, 
representing a percentage of 25.39, 4.13, and 23.95 
respectively. 

Net profits in 2011 – 2013 came to 172.36, 
85.29, 134.99 million Baht, or a percentage of 17.92, 
20.38, and 18.59 respectively. 

Return on equity during 2011 – 2013 were 
32.50%, 17.32% and 27.63% respectively.  

In 2011 , Thai land economic growth rate 
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4 ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นและขยายวงกวาง
ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคกลาง ทำใหเกิดความเสียหายแกผลผลิต
ทางการเกษตรอยางมาก รวมถึงภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว การใชจายในครัวเรือน และภาคการลงทุน
ตางๆ ตองชะลอตัวลง 

ปจจัยทางดานพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทอยางมาก โดยมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2551 โดยกำหนดใหใบ
อนุญาตผลิต, นำเขา, สงออก ที่มีอยู ใหสามารถใชไดจนถึง
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ) ซึ่งผลของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ทำใหบริษัทฯ ไม
สามารถนำเขาและทำการผลิตสินคาได แตยังคงอนุญาตให
จำหนายสินคาสำเร็จรูปที่ยังคงเหลืออยู ใหจำหนายไดตอไป
อีก 2 ป 

ซึ่งจากปจจัยหลักทั้ง 2 ปจจัย ทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจ
และภัยธรรมชาติและผลบังคับใชจากพระราชบัญญัติที่กลาว
ขางตน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการจำหนาย
ในดานความตองการสินคาในตลาด โดยกอนวันที่กำหนด
บังคับใช 22 สิงหาคม 2554 นั้น ความตองการสินคาใน
ตลาดมีเพิ่มมากขึ้นอยางมากใน 2 ไตรมาสแรกของป ทำให
ยอดขายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 54.92 เมื่อเทียบกับปที่แลว และ
ยอดขายเริ่มชะลอตัวลดลงในไตรมาสที่ 3 และลดลงมากที่สุด
ในไตรมาสที่ 4  

ทำใหยอดขายทั้งป 2554 เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 6.53 
เทานั้น สวนในดานการผลิต ซึ่งไดกลาวมาแลวถึงปจจัยใน
ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีผลทำใหราคา
วัตถุดิบสูงขึ้น อีกทั้งผลการบังคับใชของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ทำให
การผลิตจำเปนตองเรงใหทันตอเวลา รวมถึงตนทุนคงที่ที่เกิด
ขึ้นหลังจากวันที่หยุดการผลิตและนำเขา ทำใหบริษัทฯ ตอง
แบกรับภาระนี้ไว จึงทำใหอัตราการเพิ่มของตนทุนขายสูงกวา
อัตราการเพิ่มของยอดขาย อยางไรก็ตามการดำเนินการ
บริหารตนทุนการผลิตนั้น บริษัทไดดำเนินการบริหารอยาง
ประหยัด, คุมคาและมีประสิทธิภาพที่สุดในภาวะปจจุบัน เพื่อ
ที่จะสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดและสามารถรักษา
สวนแบงทางการตลาดใหไดมากที่สุด จากเหตุผลทางดาน
ยอดขายและตนทุนขายที่กลาวขางตน จึงทำใหกำไรขั้นตน ป 
2554 จำนวน 324.62 ลานบาทหรือรอยละ 33.99 ของ
ยอดขายสุทธิ โดยเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน (2.08) ลาน
บาท หรือรอยละ (0.64) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 

คาใชจายในการขายและคาใชจายการบริหารป 2554 

increased only by 0.01% from domestic consumption, 
export of private sector, and tourism rose during the 
first 3 quarters. The forth quarter was affected by the 
floods in wide range of agricultural area in the 
northern, the north-eastern and the central regions and 
caused significant damages to agricultural productions. 
In consequence, manufacturing, tourism, household 
spending, and investment sector were slowed down.  

The significant effect was from the enforcement 
of the Hazardous Substance Act (No.3) B.E. 2551, a 
revision of the previous Hazardous Substance Act B.E. 
2535 on August 23, 2008 resulted in the expiration 
of import, formulation, and export permit on August 
22, 2011. (Three years from the enforcement date) 
The company is not able to import or formulate any 
products but is able to sell remaining finished products 
for another 2 more years. 

The 2 major factors, economic and natural 
disaster factor and the enforcement of the mentioned 
Act. caused structural changes in demand of company’
s products. Before the enforcement date, August 22, 
2011 the demand of the products increased 
dramatically during the second quarter causing total 
sales to rise by 54.92% compared to the previous 
year. The sales started to slow down in the third 
quarter and declined further to the lowest position in 
the forth quarter. 

Total sales of 2011 increased by only 6.53% 
compared to the previous year. Production was 
affected by the volatility of the world oil price causing 
the prices of raw materials to rise. The enforcement 
of the Act. caused the company to accelerate the 
timely production. The company had to bear burden of 
fixed costs incurred after the date stopping of 
production and import causing the increasing rate in 
cost of sales higher than the increasing rate in sales. 
However, the company efficiently manage production 
costs with save and most cost-effective in line with 
the current economic situation in order to maintain 
market share as possible. Because of the sales and 
cost of sales discussed above, the gross profit was 
324.62 million baht, representing 33.99% of net 
sales. The (2.08) million baht represent a slightly 
decrease of (0.64)% compared to the previous year. 
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เปลี่ยนแปลงลดลง (11.93) ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
(12.68) เนื่องจากยอดขายที่ลดลง รวมถึงการดำเนินการ
ตามนโยบายดานการตลาดเพื่อการรักษาสวนแบงทางการ
ตลาดและดำเนินตามนโยบายทางดานการบริหาร ซึ่งยังคง
เนนถึงการลงทุนดานคาใชจายตางๆ ใหเปนไปอยางประหยัด
คุมคา และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสรางรายไดสูงสุด จึง
ทำใหกำไรจากการดำเนินงานในป 2554 จำนวน 242.45 
ลานบาท หรือเทากับรอยละ 25.39 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จำนวน 9.85 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.23 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปที่แลว 

ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดความ
ผันผวนตลอดทั้งป โดยเปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ประสบปญหามากมายในแตละภูมิภาค จนทำใหคาเงินบาท
ออนตัวลงมาโดยตลอด ทำใหการบริหารจัดการดานการชำระ
หนี้แกเจาหนี้ T/R และเจาหนี้ตางประเทศ ตองคำนึงถึง
สถานการณของตลาดเงิน และคาเงินบาทในขณะนั้น ซึ่งทำให
เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

สวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในป 2554 จำนวน 75.01 
ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 13.55 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 22.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว พบวา 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 เทากับรอยละ 30 ของ
กำไรสุทธิ ในขณะที่ป 2553 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
เทากับรอยละ 25 ของกำไรสุทธิเทานั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณา
กำไรสุทธิกอนภาษีเงินไดในป 2554 เพิ่มขึ้น จำนวน 2.16 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.88 ซึ่งจากปจจัยขางตนทำให
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 เพิ่มขึ้น 

ดวยปจจัยหลักๆ ที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนั้น ทำให
บริษัทมีผลการดำเนินงานเปนที่นาพอใจที่นำไปสูกำไรสุทธิใน
ป 2554 จำนวน 172.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.92 
ของรายไดทั้งหมด และเปรียบเทียบลดลงจากป 2553 
จำนวน (11.38) ลานบาท หรือเทากับลดลงรอยละ (6.17) 
และทำใหอัตราผลตอบแทนแกผูถือหุนเทากับรอยละ 33.01 
โดยเปลี่ยนแปลงลดลงจากปที่แลวเล็กนอย 

ป 2555 ภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยรวมขยายตัว
เพิ่มขึ้นเพียง 5.9% (คาดการณโดย ธปท.) ซึ่งเปนผลมา
จากการฟนตัวจากสถานการณน้ำทวมปลายป 2554 ในภาค
อุตสาหกรรม ในดานการผลิตที่ไดลงทุนในเครื่องจักรสวนที่ได
รับความเสียหายและเปนการเพิ่มกำลังการผลิต ทำใหภาค
เอกชนเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาครัฐไดกำหนด
นโยบายตางๆเพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ทำใหเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวขึ้น 

Selling and administrative expenses in 2011 
dropped by (11.93) million baht or a decrease of 
(12.68) % compared to last year resulted from the 
decrease in sales. The company devised the policy to 
maintain market share and administrative policy to 
generate worthwhile and efficiency income from 
investment. The profit from operations in 2011 was 
242.45 million baht or 25.39%. The difference of 
9.85 million baht marked an increase of 4.23% 
compared to the previous year.  

Profit (loss) from the exchange rate, incurred 
due to the all-year-fluctuation, was the influence of the 
world economy. Such phenomenon had affected 
several regions of the world and led to the constant 
weakness of the Baht value. Hence, the management 
of debt payment to creditors T/R as well as to foreign 
creditors must rely on with financial market and the 
Baht value situations at that time and that led to the 
loss from the exchange rate.  

The corporate income tax in 2011 was 75.01 
million baht. An increase of 13.55 million baht marked 
an increase of 22.05 % compared to last year. The 
corporate income tax rate in 2011was 30 % of the 
net profit while that in 2010 was only 25 % of the 
net profit. When considering the net profit prior to the 
income tax in 2011, it increased by 2.16 million baht 
marked or 0.88 %. Due to the aforementioned 
factors, the corporate income tax in 2011 increased. 

According to the main aforementioned factors, 
the company then has a satisfied performance and 
this led to 172.36 million baht for the net profit in 
2011which was 17.92 % of the total revenue- a 
decrease of 11.38 million baht or 6.17% when 
compared with that in 2010. As a result, the return on 
equity decreased slightly to 33.01%. 

In 2012, the overall Thai economic expanded 
only 5.9% (projected by BOT), due to the recovery 
from the flood crisis in late 2011. For the industrial 
sector, they had to invest in machinery to increase 
the production capacity, resulting in the private sector 
to expand their business. At the same time, the public 
sector laid down various policies to support and solve 
the problem in the short and long term. In connection 
with the Hazardous Substance Act (the 3rd) B.E. 
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และปจจัยดาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551 ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทอยางมาก ทำใหบริษัทฯ ไม
สามารถนำเขาวัตถุดิบและทำการผลิตสินคาไดเลยจนเกิด
คาใชจายในการหยุดผลิต 

จากทั้งผลของภาวะเศรษฐกิจและผลของพ.ร.บ.วัตถุ
อันตรายดังกลาวขางตน ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การผลิตและการจำหนาย ซึ่งกระทบกระเทือนตอความ
ตองการสินคาในตลาดอยางมาก จนทำใหยอดขายทั้งป 
2555 ลดลงถึงรอยละ (66.04) เมื่อเทียบกับปที่แลว อีกทั้ง
ยังทำใหตนทุนการผลิตและตนทุนขายสูงขึ้น เนื่องจากจำนวน
สินคาที่ผลิตไดในป 2555 มีจำนวนนอยกวาป 2554 ทำให
ตนทุนตอหนวยสูงขึ้น และขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชมีขั้นตอนมากมายและตองใชเวลามากจึงทำให
โครงสรางการผลิตเปลี่ยนแปลงจากการผสมมาเปนการแบง
บรรจุ ทำใหวัตถุดิบที่ใชจึงมีราคาสูงกวา แตถึงอยางไรบริษัท
ยังคงมีนโยบายที่จะบริหารตนทุนการผลิตใหเกิดความ
ประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพที่สุดในสถานการณ
ปจจุบัน โดยที่ยังสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดและยัง
สามารถรักษาสวนแบงทางการตลาดใหไดมากที่สุด จากเหตุ
ผลทางดานยอดขายและตนทุนขายที่กลาวขางตนจึงทำใหเกิด
กำไรขั้นตน ป 2555 จำนวน 82.46 ลานบาทหรือรอยละ 
25.42 ของยอดขายสุทธิ โดยเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน 
(242.15) ลานบาทหรือรอยละ (74.60) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่แลว 

คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหารรวมถึง
คาใชจายจากการหยุดผลิต ป 2555 เปลี่ยนแปลงลดลง 
จำนวน (13.10) ลานบาทหรือรอยละ (15.94) เนื่องจากยอด
ขายที่ลดลงอยางมากรวมถึงการดำเนินตามนโยบายดานการ
ตลาด เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดและการดำเนิน
นโยบายทางดานการบริหาร ซึ่งยังคงเนนถึงการลงทุนดาน
คาใชจายตางๆให เปนไปอยางประหยัด คุมคา และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสรางรายไดสูงสุดในสถานการณ
ปจจุบัน จึงทำใหเกิดกำไรจากการดำเนินงานในป 2555 
จำนวน 13.40 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 4.13 ของยอด
ขายสุทธิ เปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน (229.05) ลานบาทหรือ
รอยละ (94.47) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 

จากผลกำไรจากการดำเนินงานในป 2555 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงอยางมากเนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลง 
ความสามารถทำกำไรลดลงเนื่องจากปจจัยดังไดกลาวมาแลว
นั้น บริษัทจึงมีความจำเปนที่จะตองสรางรายไดเพื่อใหเกิดผล
กำไรจากทรัพยากรที่บริษัทมีอยูในระหวางที่รอผลการอนุมัติ

2551), the Company was unable to import the raw 
materials to manufacture the products, incurring the 
cost caused by the stoppage of production.  

Affected by the global economic downturn and 
the declaration of Hazardous Substance Act (the 3rd) 
B.E. 2551, the structure of manufacturing and 
distribution has been changed, affecting the demands 
in the market. Consequently, the sales turnover of 
2012 receded (66.04)% compared with the previous 
year; meanwhile, the cost of production and sales 
ballooned as the volumes of products in 2012 
manufactured shrank, compared with those in 2011; 
therefore, the cost per unit was higher. In addition, 
the registration process was involved with complicated 
steps and time consumption. This affected and 
changed the manufacturing structure, i.e., from mixing 
to repackaging with smaller units, resulting in higher 
cost of raw materials. Nevertheless, the Company has 
still focused the policy to manage the production cost 
with cost-effectiveness and efficiency under the 
current market environment in order to catch up with 
the competitors and maintain the market shares. On 
the ground of the sales turnover and cost of goods 
sold as stated above, the gross profit margins of 2012 
was at THB 82.46 million or 25.42 of net sales, 
receding by THB (242.15) million, or (74.60)% 
compared with the earlier year.  

The cost of sales and administration, including 
the cost of production interruption as of 2012 has 
declined amounting to THB (13.10) million, or (15.94) 
% as a result of the significant decrease in sales 
amount. In addition, the Company has still followed 
the marketing policy to save the market shares, and 
focused on the administration action plan to invest the 
business with the highest economy, cost-effectiveness 
and efficiency, to generate the top profits under the 
restricted market environment. The profit from the 
operation in 2012 was at THB 13.40 million, or 4.13% 
of the net sales amount, which decreased by THB 
(229.05) million or (94.47)% compared with the 
previous year.  

The profit in 2012 has waned considerably 
reflecting the declining sales turnovers, as a result of 
the above-mentioned factors. The Company has still 
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การขอขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งสถานะทาง
การเงินของบริษัทยังคงมีความมั่นคง โดยเฉพาะบริษัทมีเงิน
สดและเงินฝากธนาคารรวมทั้งเงินลงทุนชั่วคราวจำนวนมาก 
ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำให
เกิดผลกำไรจากเงินลงทุนดังกลาว จำนวน 30.27 ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 24.07 ลานบาทหรือรอยละ 
388.42 และในป 2555 บริษัทไดจำหนายที่ดินโรงงานมีนบุรี 
ซึ่งเปนโรงงานเกา เนื้อที่ 10-3-04 ไร โดยไดรับกำไร จำนวน 
60.96 ลานบาท และจำหนายรถยนตเกาจำนวน 0.58 ลาน
บาท อีกทั้งยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.24 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 4.45 ลานบาทหรือรอยละ 
201.36 เมี่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 

สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2555 จำนวน 21.73 
ลานบาทเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน (53.28) หรือรอยละ 
(71.03) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว พบวา อัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลในป 2554 เทากับรอยละ 30 ของกำไรสุทธิ ใน
ขณะที่ป 2555 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับรอยละ 23 
ของกำไรสุทธิ อีกทั้งยอดขายลดลงทำใหกำไรสุทธิลดลง 
ดังนั้นทั้ง 2 ปจจัยจึงทำใหภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2555 
ลดลง 

ดวยปจจัยหลักๆที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนั้น ทำให
บริษัทมีผลการดำเนินงานเปนที่นาพอใจในสถานการณที่เกิด
ขึ้นและเปนอยู ซึ่งไดนำไปสูกำไรสุทธิในป 2555 จำนวน 
85.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.38 ของรายไดรวมและ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากป 2554 จำนวน (87.07) ลานบาท
หรือลดลงรอยละ (50.52) และสงผลทำใหอัตราผลตอบแทน
แกผูถือหุนเทากับรอยละ 17.27 โดยเปลี่ยนแปลงลดลงจากป 
2554 ซึ่งเทากับรอยละ 33.01 

ในป 2555 บริษัทไดลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายใน
จำนวน 8.99 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได
มีการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลัก
ทรัพยเผื่อขายนี้ โดยไดผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลง จำนวน 
2.66 ลานบาทที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเงินทุน รอยละ 
29.56 จึงเปนผลทำใหเกิดกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับป 
2555 จำนวน 87.95 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 21.01 
ของรายไดรวม 

ป 2556 จากยอดขายในป 2556 ที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
126.62 เปนผลสืบเนื่องมาจากโครงการรับจำนำขาว ซึ่งเปน
แรงจูงใจใหเกษตรกรทำการขยายพื้นที่เพาะปลูกขาว โดย
เฉพาะขาวนาป มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลจากการได
รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ

required generating incomes from the existing 
resources, while waiting for the permits of chemical 
substance registration. The financial position of the 
Company was on the solid ground, especially the 
Company has had a number of cash flow and 
deposited in banks, as well as temporary investment. 
The Company efficiently managed the money and 
generated the profit of THB 30.27 million, increasing 
by THB 24.07 million or 388.42%. In 2012, the 
Company sold the 10-3-04 rai plot of land at an old 
Minburi Plant, earning the profit of THB 60.96 million, 
and sold an old car amounting to THB 0.58 million. 
Besides, the Company could earn the profits from the 
foreign exchange rate amounting to THB 2.24 million, 
increasing by THB 4.45 million or 201.36 compared 
with the previous year.  

Regarding the corporate tax in 2012, it was THB 
21.73 million, decreasing by THB (53.28) or (71.03)% 
compared to the earlier year. It was noted that the 
rate of corporate tax as of 2011 was equivalent to 
30% of the net profit; meanwhile the corporate tax 
rate of 2012 was at 23%of net profits. The receding 
sales turnovers also contributed to the decrease in net 
profits; consequently, the corporate tax in 2012 was 
smaller.  

Under the current restriction of the major factors 
as stated above, the Company could earn the 
satisfactory result of THB 85.29 million net profits for 
2012, accounting for 20.38% of the total income, 
decreasing by THB(87.07) million , or (50.52)% . 
Consequently, the return margin for the shareholders 
was at 17.27 %, decreasing from 33.01% of 2011.  

In 2012, the Company invested in available-for-
sales securities amounting to THB 8.99 million. On 
December 31, 2012, the investment amount of the 
available-for-sales securities have been changed its fair 
value, and the Company could earn the profits from 
such change in amount of THB2.66 million, or 
increasing by 29.56%. Therefore, the comprehensive 
loss/profits for 2012 amounted to THB 87.95 million, 
equivalent to 21.01 % of the total revenue.  

In 2013, the sales turnovers of 2013 increased 
by 126.62% as a result of the Government’s rice 
pledging scheme which encouraged the farmers to 
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หลักของบริษัทฯ และผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความ
ตองการของตลาด ทำใหบริษัทฯ สามารถนำเขามาผลิตและ
จำหนายได 

จากปจจัยขางตนทำใหยอดขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนทุน
การผลิตและตนทุนขายก็เพิ่มขึ้นเชนกัน แตเพิ่มขึ้นในอัตราที่
ต่ำกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ถึงแมตนทุนวัตถุดิบที่นำ
เขาตอหนวยจะสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันโลก
ที่สูงขึ้น และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำใหคาเงิน
บาทออนคาลง จนทำใหเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
กระทบถึงคาใชจายในการบริหารก็ตาม ดังนั้นการจัดซื้อ
วัตถุดิบจึงมีนโยบายเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีและมีราคาเหมาะสม 
เพื่อใชในการผลิตซึ่งมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากป 2555 
จากความตองการของตลาดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทยังคงมีนโยบาย 
ที่จะบริหารตนทุนการผลิตใหเกิดความประหยัด คุมคาและมี
ประสิทธิภาพที่สุดในสถานการณปจจุบัน โดยยังคงสามารถ
แขงขันกับคูแขงในตลาดได และยังสามารถเพิ่มสวนแบงทาง
การตลาดใหไดมากที่สุด จากเหตุผลทางดานยอดขายและ
ตนทุนขายที่กลาวขางตน จึงทำใหเกิดกำไรขั้นตน ป 2556 
จำนวน 256.08 ลานบาท หรือรอยละ 34.84 ของยอดขาย
สุทธิ โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 173.62 ลานบาทหรือ
รอยละ 210.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว 

คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหารรวมถึง
คาใชจายจากการหยุดผลิตในป 2555 นั้นเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น จำนวน 10.97 ลานบาทหรือรอยละ 15.88 เนื่องจาก
ยอดขายเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินนโยบายทางดานการ
บริหาร ซึ่งยังคงเนนถึงการลงทุนดานคาใชจายตางๆ ใหเปน
ไปอยางประหยัด คุมคา และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อ
สรางรายไดสูงสุดในสถานการณปจจุบัน ในขณะที่การแขงขัน
ในตลาดคอนขางรุงแรง การสงเสริมการขายจึงมีความจำเปน
เพื่อกระตุนความตองการสินคาใหไดมากที่สุดในทุกๆ ไตร
มาส จึงพบวา คาใชจายในการสงเสริมการขายในป 2556 
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทยังคงทำใหเกิดกำไรจากการ
ดำเนินงานในป 2556 จำนวน 176.05 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 23.95 ของยอดขายสุทธิ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำนวน 
162.65 ลานบาท หรือรอยละ 1,213.81 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปที่แลว 

จากผลกำไรจากการดำเนินงานในป 2556 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมาก บริษัทยังคงไดรับผลกระทบ
จากระบบเศรษฐกิจโลกที่เกิดปญหาในประเทศตางๆ ไมวาจะ
เปนสหรัฐอเมริกา ยุโรป และในเอเชีย ก็ตาม เชน นโยบาย 
QE3 ของสหรัฐอเมริกา เปนตน ที่ทำใหตลาดหุนในประเทศ

expand the areas of paddy fields, especially the 
season rice. Besides the Company had been granted 
the permits of registration for the main herbicide 
products and other additional products lines, they 
could import, manufacture and distribute the products 
to satisfy the market demand.  

Consequently, the sales turnover expanded while 
the production cost and sales cost also increased, but 
still lower than the ratio of the sales turnovers. Even 
though the cost of imported material per unit was 
higher owing to the rise of world oil price and the 
fluctuation of foreign currencies which caused the loss 
of foreign exchange and affected to the administrative 
cost, the Company set forth the policy to manage the 
raw material procurement, i.e. to acquire good quality 
raw materials at reasonable price to be used in the 
increasing production line to reflect the market 
demands. The Company committed themselves to 
manage the administrative cost in economic, cost-
effective and efficient ways under the current market 
situation, maintain the competitiveness capability in the 
market, and maximize the market shares. As a result 
of the best efforts, the initial profit margins as of 
2013 was generated at THB 256.05 million, or 
34.84% of the net sales, or increasing by THB 
173.62, or 210.85% against the previous year.  

The sales expenses and administration expenses, 
including the ones incurred by the cessation of the 
production in 2012, increased by THB 10.97 million or 
15.88 % to reflect the increase in sales turnover. The 
Company still maintained the management policy by 
focusing on the investment in the most economic, 
cost-effective and efficient ways to maximize the 
incomes. Under the severe competition in the market, 
the sales promotion was indeed necessary to 
encourage the market demand in each quarter, 
therefore, the cost of business promotion in 2013 
nosed up. Nevertheless, the Company could manage 
to generate the 2013 operation profits in amount of 
THB 176.05 million, or equivalent to 23.95% of the 
net sales, or increasing by THB162.65 million, or 
1,213.81% compared to the previous year.  

In spite that the Company could manage to 
improve the operation profits of 2013 significantly, 
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ตองตกต่ำในชวงครึ่งหลังของป 2556 และยังทำใหเกิดความ
ผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำใหเงินบาทออนตัวจนเกิด
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จากปจจัยขางตน ทำใหราย
ไดจากการลงทุน จำนวน 1.04 ลานบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 
จำนวน (29.23) ลานบาทหรือรอยละ (96.57) และผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน (10.46) ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงลดลง จำนวน (12.71) ลานบาท หรือรอยละ 
566.16 

สวนภาษีเงินไดนิติบุคคุลในป 2556 จำนวน 31.02 
ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น จำนวน 9.28 ลานบาทหรือ
รอยละ 42.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว พบวาอัตราภาษี
เงินไดนิติบุคคุลในป 2555 เทากับรอยละ 23 ของกำไรสุทธิ
กอนภาษี ในขณะที่ป 2556 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เทากับรอยละ 20 ของกำไรสุทธิกอนภาษี ถึงแมยอดขาย
เพิ่มขึ้น และทำใหกำไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นรอยละ 55.12 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 42.71 ซึ่งเปนอัตรา
ที่ต่ำกวา 

ดวยปจจัยหลักๆ ที่ไดกลาวมาทั้งหมดแลวนั้น ทำให
บริษัทมีผลการดำเนินงานเปนที่นาพอใจในสถานการณที่เกิด
ขึ้น ซึ่งก็ไดนำไปสูกำไรสุทธิในป 2556 จำนวน 134.99 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 18.59 ของรายไดรวม เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น จำนวน 49.71 ลานบาท หรือรอยละ 58.27 และสง
ผลทำใหอัตราผลตอบแทนแกผูถือหุนเทากับรอยละ 27.55 
โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งเทากับรอยละ 17.27 

ในป 2556 บริษัทไดลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
จำนวน 14.30 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได
มีการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลัก
ทรัพยเผื่อขายนี้ โดยไดผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลง จำนวน 
1.56 ลานบาท โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากมูลคาเงินลงทุน 
รอยละ 10.88 ซึ่ งหมายถึ ง เกิดผลขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อ
ขาย ในป 2556 เทากับ 0.57 ลานบาท และการปรับปรุง
เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งแสดง
ในหัวขอองคประกอบอื่นๆ ของสวนของผูถือหุน จำนวน 
0.53 ลานบาท ดังนั้นจึงเปนผลทำใหเกิดกำไรขาดทุนเบ็ด
เสร็จ สำหรับป 2556 จำนวน 134.42 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 18.51 ของรายไดรวม 

สินทรัพยรวม ในป 2554-2556 จำนวน  582.20, 
533.94 และ 655.65 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) คิดเปนรอยละ (21.55, (8.29) และ 22.79 ตาม
ลำดับ 

they were still affected by the world economic 
problems in USA, Europe and Asia which also hit the 
Thai stock market in the latter half of 2013 and 
weakened THB currency. As a result, the Company 
could generate the income from the investment at 
THB 1.04 million, or decreased by THB (29.23) 
million, or (96.57), and sustained the loss of foreign 
exchange at THB (10.46) million, decreasing by THB 
(12.71) million, or 566.16%.  

The corporate tax as of 2013 stood at THB 
31.02 million, increasing by THB9.28 million, or 
42.71% against the previous year. It was noted that 
the corporate tax rate as of 2012 stayed at 23% of 
the net profits before tax deduction, meanwhile the 
2013 corporate tax rate was at 20% of the net 
profits before tax deduction. Therefore, despite the 
increase in the sales turnover and the profits before 
tax at 55.12%, the corporate tax nosed up only 
42.71%.  

As the above reasons, the Company could 
manage their operation successfully under the 
stringent situation and generate the 2013 net profits 
in amount of THB 134.99 million, equivalent to 
18.59% of the total incomes, or increasing by THB 
49.71 million, or 58.27%, and therefore, the rate of 
returns to the shareholders was 27.55%, or increased 
by 17.27 from 2012.  

In 2013, the Company invested in the available-
for-sales securities in amount of THB 14.30 million. On 
December 31, 2013, the fair values of the available-
for-sales securities were adjusted, and the profits from 
the adjustment was at THB 11.56 million, or increasing 
10.88%, which meant that the loss incurred due to 
the adjustment of fair value of the investment in the 
available-for-sales securities in 2013 in amount of THB 
0.57 million, and the loss incurred due to the 
adjustment in the deferred income tax under the 
shareholder’s equity in amount of THB 0.53 million. 
Therefore, the comprehensive incomes for 2013 stood 
at THB 134.42 million or equivalent to 18.51 of the 
total income.  

Total assets in 2011-2013 amounting to 582.20, 
533.94, and 655.65 million Baht respectively, marked 
an increase (decrease) at a percentage of (21.55), 
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หนี้สินรวม ในป 2554-2556 จำนวน 56.76, 71.74 
และ 137.84 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) คิดเปน
รอยละ (74.57), 26.39 และ 92.14 ตามลำดับ 

สวนของผูถือหุน ในป 2554-2556 จำนวน 525.44, 
462.19 และ 517.81 ลานบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
คิดเปนรอยละ 1.26, (12.03) และ 12.03 ตามลำดับ 

ป 2554 จากยอดขายที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 
6.53 ทำใหผลการดำเนินงานในป 2554 มีกำไรสุทธิ จำนวน 
172.36 ลานบาท ซึ่งเปนผลทำใหงบแสดงฐานะการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปจากป 2553 อยางมีสาระสำคัญ โดย
ผลกระทบจากเหตุการณทางธรรมชาติและจาก พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย ดังไดกลาวมาแลว ทำใหสินทรัพยรวมและหนี้สิน
รวมลดลงเปนจำนวน (159.91) ลานบาท และ (166.44) 
ลานบาท หรือเทากับรอยละ (21.55) และ (74.57) ตาม
ลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยลดลงในสวนของลูก
หนี้การคา, สินคาคงเหลือ, เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินและเจาหนี้การคา เปนตน 

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในป 2554 จึงสงผลทำให
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 148.70 โดย
มีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจาก 3.01 เทาในป 2553 เปน 
10.38 เทาในป 2554 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเพิ่มขึ้น
จาก 2.20 เทาในป 2553 เปน 8.62 เทาในป 2554 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 0.69 เทาใน
ป 2553 เปน 2.41 เทาในป 2554 ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
เฉลี่ยลดลงจาก 65 วันในป 2553 เปน 41 วันในป 2554 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลงจาก 88 วันในป 2553 เปน 
74 วันในป 2554 ระยะเวลาชำระหนี้ลดลงจาก 88 วันในป 
2553 เปน 53 วัน ในป 2554 ทำให Cash cycle เทากับ 
63 วัน จะเห็นวาจากผลการดำเนินงานที่ปรากฎ ทำให
อัตราสวนสภาพคลองอยู ในเกณฑดีขึ้นกวาปที่ผ านมา 
เนื่องจากผลของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ทำใหกระบวนการผลิต
ตองหยุดลงชั่วคราวในระหวางการดำเนินการจดทะเบียนใน
อนุญาตใหม ดังนั้นจึงทำใหบริษัทไมมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุบรรจุที่ใชในการผลิต อีกทั้งทางยอดขายกอนวันที่ 22 
สิงหาคม 2554 ความตองการสินคาในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ไมปกติ ทำใหเงื่อนไขการสั่งซื้อสินคาเปลี่ยนไปจากการซื้อเชื่อ 
เปนการซื้อสินคาเปนเงินสด เพื่อจะไดมีสินคาไวจำหนายแก
เกษตรกร จากปจจัยทั้งหมดทำใหลูกหนี้การคา, สินคาคง
เหลือ, เจาหนี้การคา, เจาหนี้ T/R เปนตน ลดลง ในขณะ
เดียวเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมทั้งเงินลงทุน
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น ทำใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

(8.29), and 22.79 respectively. 
Total liabilities in 2011-2013 amounting to 56.76, 

71.74, and 137.84 million Baht, marked an increase 
(decrease) percentage of (74.57), 26.39, and 92.14 
respectively. 

Shareholder equity in 2011-2013 amounting to 
525.44, 462.19, and 517.81million Baht, marked an 
increase (decrease) of 1.26%, (12.03%), and 12.03% 
respectively.  

In 2011, from the increase of the sale figure at 
6.53 %, the company’s net profit in 2011 was 172.36 
million baht. This led to the significant change in the 
balance sheet from that of 2010 because of the 
aforementioned natural disaster as well as the new 
Hazardous Substance Act. So, the total asset and total 
debt decreased to (159.91) million baht and (166.44) 
mi l l ion baht or ( 21 .55) % and (74.57) % 
respectively. When compared with that of last year, it 
decreases in the sections account receivables, 
inventory, short - term loan from the f inancia l 
institutions, and account payables, etc. 

Hence, from the performance in 2010, the cash 
flow from operations increased by148.70 % with an 
increase in the current ratio from 3.01 times from that 
in 2010 and to 10.38 times in 2011. Quick ratio 
increased from 2.20 times in 2010 to 8.62 times in 
2011. The liquidity of cash flow increased from 0.69 
% in 2010 to 2.41 % in 2011. The average collection 
period decreased from 65 days in 2010 to 41 days in 
2011. The average inventory turnover period decreased 
from 88 days in 2010 to 74 days in 2011. The 
average payment period decreased from 88 days in 
2010 to 53 days in 2011 and this made the cash 
cycle equaled 63 days. From the operations, it was 
clearly shown that the liquidity ratios were better than 
those of the former years. The effect of the new 
Hazardous substance Act was that the production had 
to be temporarily paused during the new license 
registration process. The company then had no 
purchasing order for raw material as well as the 
materials used in production. Moreover, the sale figure 
before August 22, 2011 and the demand for goods in 
the market abnormally increased and this changed the 
goods from being bought on credit term to be bought 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 
322.34 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยบริษัทไดขายเงิน
ลงทุนชั่วคราวเพื่อเสริมสภาพคลองจำนวน 120 ลานบาทในป 
2554 และจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณรวมถึงยานพาหนะจำนวน 
6 ลานบาท และยังจายชำระเกี่ยวกับคาดำเนินการขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตใหมตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตรายที่ไดกลาว
ขางตน ซึ่งอยูในระหวางการดำเนินการจำนวน 9 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินใชไปเพิ่มขึ้น
รอยละ 231.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เนื่องจากการ
ชำระเงินเจาหนี้ T/R ซึ่งถึงกำหนดสิ้นสุดในไตรมาสที่ 4 และ
การจายเงินปนผล จำนวน 156.80 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลว 

พิจารณาโครงสร าง เงินทุนประกอบดวย พบว า 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 0.43 เทาในป 
2553 เปน 0.11 เทาในป 2554 โดยการลดลงของหนี้สิน
หมุนเวียน จากเจาหนี้การคาและเจาหนี้ T/R จำนวนมาก จึง
สงผลทำใหอัตราสวนดังกลาวลดลงและถือวาอยูในเกณฑที่ดี
มาก 

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 
127.87 เทาในป 2553 เปน 224.49 เทาในป 2554 
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นคอนขางมาก จาก
นโยบายการขายสินคาที่เปลี่ยนไปตามภาวะความตองการของ
ตลาด ทำใหยอดขายเพิ่มขึ้นพรอมทั้งสภาพคลองของบริษัท
เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจึง
เพิ่มขึ้นตามไปดวย 

ในขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งถือวา
อยูในเกณฑที่ดี โดยยังคงสามารถรักษาผลกำไรสุทธิใหลดลง
ในอัตราที่ต่ำที่สุด ในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่มีผลกระทบ
จากอุทกภัยและผลบังคับใชของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ทำให
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงเล็กนอยจากรอยละ 
26.89 ในป 2553 เปนรอยละ 26.03 ในป 2554 และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรลดลงจากรอยละ 
298.67 ในป 2553 เปนรอยละ 295.07 ในป 2554 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 133.24 
เทาในป 2553 เปน 145.23 ในป 2554 จากการลงทุนใน
สินทรัพยถาวรลดลงจากปที่แลว โดยอัตราสวนแสดง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลงบางเล็กนอย แตยังคง
สามารถสรางรายไดและนำไปสูผลการดำเนินงานที่อยูใน
เกณฑที่นาพอใจ 

จากโครงสรางเงินทุนที่ปรากฎ บริษัทยังไดกำหนด
นโยบายในการบริหารการเงินอยางระมัดระวัง รอบคอบ และ

in cash in order to have goods sold to the 
agriculturists. Due to all factors, trade account 
receivable, inventory, account payables, T/R creditors 
decreased while, the cash and the cash equivalents 
including short-term investment increased and finally 
led the increase of the cash flow from operating 
activities. 

The cash flow from the investment activities 
increased by 322.34 % when compared with that of 
last year. The company had sold the short-term 
investment to promote the liquidity for 120 million 
baht in 2011, had purchased the machines, the 
equipments as well as the vehicles for 6 million baht. 
Moreover, the company had paid for the on-process 
registration fee due to the Hazardous Substance Act 
mentioned above for 9 million baht. 

The cash flow from the financing activities 
increased by 231.59 % when compared with that of 
last year since the payment for T/R creditors which 
ended in the fourth quarter and the dividend payment 
of 156.80 million baht which was an increase from 
last year. 

When considering the capital structure, it was 
found that the debt to equity ratio decreased from 
0.43 time in 2010 to 0.11 time in 2011. The decrease 
of current liabilities from the trade account payables 
and the T/R creditors led to a decrease in such ratio 
and it was considered very-good level. 

The interest coverage ratio increased from 
127.87 times in 2010 to 224.49 times in 2011. The 
cash flow from operations increased rather a lot. From 
the changing policy in selling goods based on the 
market demand, the sale figure increased and the 
company’s liquidity also increased a lot and this led to 
the increase of the ability to pay off interest. 

At the same time, the company’s performance 
was at a very-good level and thus minimizing the 
decrease in profit. With the current economy situation 
affected by the flood as well as the effective of the 
Hazardous Substance Act, the return on assets 
decreased from 26.89 % in 2010 to 26.03 % in 
2011 and the return on fixed assets decreased from 
298.67 % in 2010 to 295.07 % in 2011. 

Assets turnover increased from 133.24 times in 
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มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในทุกๆดานที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดใหมีผลกระทบตอผลการดำเนินงานนอยที่สุด และ
ยังคำนึงถึงคาใชจายตางๆที่ถือวาเปนการลงทุน อาทิ เชน คา
จดทะเบียนใบอนุญาต ซึ่งถือวาเปนการลงทุนจำนวนมาก 
และการวางแผนการผลิตโดยรวมถึงการกำหนดนโยบายการ
สั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมทั้งในดานปริมาณ ราคาและคุณภาพ 
โดยใหสอดคลองกับสถานการณที่ อยู ในระหว างการ
ดำเนินการจดทะเบียนใบอนุญาตที่ถือวาไมใชภาวะปกติ รวม
ถึงการวางแผนและนโยบายทางการตลาดในภาวะการแขงขัน
ทางการคาสูง ปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ตองคำนึง
ถึงวา อาจจะเกิดขึ้นไมวาจะเปนความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนและการบริหาร Term การชำระหนี้เจาหนี้ T/R ที่จะ
ทำใหเกิดภาระตนทุนทางการเงินในอนาคต ซึ่งจำเปนตองวาง
แผนในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และให
เหมาะสมตอสถานการณทางการเงินในขณะนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

บริษัทยังคงเนนหนักความมีเสถียรภาพทางการเงิน โดย
ใหดำเนินนโยบายในการนำหนี้สินหมุนเวียนไปลงทุนใน
สินทรัพยหมุนเวียน เพื่อใหเกิดสภาพคลองและผลตอบแทน
สูงสุด โดยทำใหเกิดตนทุนทางการเงินที่ประหยัดที่สุด เพื่อ
ผลตอบแทนแกผูถือหุนมากที่สุด และยังคงไวซึ่งอัตราสวน
ทางการเงินที่สำคัญๆ ดังนั้นจึงไดปรากฎผลการดำเนินงานใน
ป 2554 ดังไดกลาวขางตน 

ป 2555 จากยอดขายที่เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 
(66.04) ซึ่งทำใหผลการดำเนินงานในป 2555 มีกำไรสุทธิ 
85.29 ลานบาท ซึ่งเปนผลทำใหงบแสดงฐานะทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปจากป 2554 อยางมีสาระสำคัญ โดย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและผลของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
ดังไดกลาวมาแลว ทำใหสินทรัพยรวมลดลงเปนจำนวน 
(48.26) ลานบาทหรือรอยละ (8.29) เมื่อเปรียบเทียบกับป
ที่แลว โดยลดลงจากเงินสดและเงินฝากธนาคารเปนจำนวน 
(170.00) ลานบาท และเพิ่มขึ้นในสวนของเงินลงทุนชั่วคราว
เปนจำนวน 96.50 ลานบาท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเปน
จำนวน 8.28 ลานบาท, สินคาคงเหลือเปนจำนวน 6.02 
ลานบาท, เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเปนจำนวน 8.99 
ลานบาท และในสวนของสินทรัพยไมหมุนเวียนเปนจำนวน 
11.43 ลานบาท 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเปนจำนวน 14.98 ลานบาทหรือ
รอยละ 26.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวโดยเพิ่มขึ้นจากเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (เจาหนี้ T/R) จำนวน 
36.22 ลานบาท และลดลงในสวนของเจาหนี้การคาและภาษี

2010 to 145.23 times in 2011due to the investment in 
fixed assets. The efficiency ratio decreased a bit but 
it was able to generate profit and led to a satisfied 
operating result. 

From the investment structure shown, the 
company also set a prudent and efficient financial 
management policy with consideration on all risks and 
expenses that may occur to minimize the effect to the 
company performance, for example, expenses incurred 
from the investment in product re-registration as a 
result of the new Hazardous Substance Act. The 
company also carries out the production plans 
including setting the policy in purchasing appropriate 
raw materials in quantity, price, and quality to comply 
with the on-process of the license registration. 
Moreover, the company still conducts the marketing 
plans as well as marketing strategies to stay 
competitive in the highly competitive market. Various 
internal and external factors are also considered either 
the fluctuation of the exchange rate and term of 
payment for T/R which will cause the financial cost 
burden in the future. These must be planned in order 
to avoid risks that may occur as well as to be able to 
comply with the financial situation at that time for the 
ultimate economy and benefit. 

The company also puts the strong emphasis on 
financial stability by bringing current liabilities and 
investing in current assets for liquidity and the 
ultimate benefit. This will cause the most economical 
financial costs in order to achieve highest return on 
shareholders’ equity and this will sustain the significant 
financial ratios as shown in the aforementioned 
performance of 2011. 

In 2012, the sales turnover decreased (66.04) 
%, generating the 2012 profit of THB 85.29 million. 
As a result, the Company’s financial statement was 
significantly changed from 2011, attributed to the 
impact from the market environment and the 
Hazardous Substance Act as mentioned earlier. 
Consequent ly , the tota l assets decreased by 
THB(48.26) million, or (8.29) % compared with the 
previous year, i.e. the cash flow and cash deposited in 
banks decreased by THB (170) million, and the 
temporary investment increased by THB 96.50 million, 

สารบัญ

Contents



Annual Report 2013, 
Pato Chemical Industry Public Co., Ltd.105

คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

เงินไดคางจายจำนวน (16.30) ลานบาท และอื่นๆลดลง
จำนวน (4.92) ลานบาท 

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในป 2555 จึงสงผลทำให
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงรอยละ (106.57) โดย
มีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 10.38 เทาในป 2554 เปน 
6.99 เทาในป 2555 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลง
จาก 8.62 เทาในป 2554 เปน 5.56 เทาในป 2555 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดลดลงจาก 2.4 เทาในป 
2554 เปน (0.38) เทาในป 2555 ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 41 วัน ในป 2554 เปน 64 วัน ในป 
2555 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 74 วัน ในป 
2554 เปน 131 วัน ในป 2555 ระยะเวลาชำระหนี้ลดลง
จาก 53 วัน ในป 2554 เปน 41 วัน ในป 2555 ทำให 
Cash Cycle เทากับ 153 วัน จะเห็นวา จากผลการ
ดำเนินงานที่ปรากฏ ทำใหอัตราสวนสภาพคลองลดลง แตยัง
คงอยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากผลของ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ทำ
ใหยอดขายลดลงและยังทำใหกระบวนการผลิตตองหยุดลง
ชั่วคราวในระหวางการรออนุมัติการขอขึ้นทะเบียนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช โดยไมมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ มี
เพียงการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุบรรจุในประเทศที่ใชในการ
ผลิต เพื่ อ เตรียมพรอมหลั งจากไดรับใบอนุญาตใหม 
จนกระทั่งในไตรมาสที่ 2/2555 บริษัทฯ เริ่มไดรับการอนุมัติ
การขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช บริษัทจึงเริ่มมีการผลิต
และไดมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศตามใบอนุญาตใหม
ที่ไดรับไมมากนัก ดังนั้นจะพบวา ในป 2555 บริษัทฯ ยังคง
มีเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมถึงเงินลงทุนชั่วคราวรวมกัน
เปนจำนวนมาก และมีเจาหนี้ T/R เพียงจำนวนไมมาก 
ขณะที่บริษัทยังคงตองจายภาษีเงินไดเปนจำนวนมาก ดังนั้น
จึงทำใหกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนลดลงรอยละ 
(130.47) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยบริษัทไดลงทุนเพิ่ม
ในเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 91.10 ลานบาท ในป 2555 
และบริษัทไดขายที่ดินโรงงานมีนบุรีและรถยนตเกาและไดรับ
เงินปนผลจากเงินลงทุนชั่วคราว อีกทั้งบริษัทยังไดจัดซื้อ
เครื่องจักรอุปกรณรวมถึงยานพาหนะ 4.11 ลานบาท และยัง
จายชำระเกี่ยวกับคาดำเนินการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม
ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายที่ไดกลาวขางตน ซึ่งยังคงอยูใน
ระหวางการดำเนินการ จำนวน 9.2 ลานบาทและเงินรับลวง
หนาจากการขายสินทรัพย จำนวน 6.33 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงรอยละ 
(59.58) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เนื่องจากการมีการสั่ง

trade receivables and other receivables were at THB 
8.28 million, the inventory stock was in value of THB 
6.02 mil l ion, investment for available-for-sales 
securities was worth of THB 8.99 million, and the 
Non-current assets amounted to THB 11.43 million.  

The total debt increased by THB 14.98 million, 
or 26.39 %, compared to the previous year, mainly 
due to the increase in the short-term loans granted 
from financial institution (creditor T/R) in amount of 
THB 36.22 million, and decrease in the trade account 
payable and income tax payable in amount of THB 
(16.30) million, and drop of others in value of THB 
(4.92) million. 

Therefore, as a result of the performance as of 
2012, the cash flow decreased by (106.57) %, 
consisting of the decrease in the liquidity from 10.38 
times in 2011, to 6.99 times in 2012. The quick ratio 
decreased from 8.62 times in 2011 to 5.56 times in 
2012. The cash ratio decreased from 2.4 times in 
2011 to (0.38) times in 2012, the average collection 
period increased from 41 days in 2011 to 64 days in 
2012, the average holding period increased from 74 
days in 2011 to 131 days in 2012, the payment period 
decreased from 53 days in 2011 to 41 days in 2012, 
therefore, the cash cycle remained 153 days. It was 
noted that the liquidity ratio decreased, but was still 
in a good range, mainly due to the declaration of 
Hazardous Substance Act, causing the decrease in 
sales amount, and production interruption while the 
permit of registration was in process. The raw 
materials were not ordered from overseas suppliers 
and only the raw materials and packaging was 
purchased from the local suppliers to brace for the 
production after the permit is granted. Until the 2nd 
quarter of 2012, the Company received the permits of 
chemical substances for pesticide and herbicide, and 
started its production process, and ordered a few raw 
materials from overseas suppliers as per the permit 
granted. Consequently, in 2012, the Company still 
maintained a large amount of cash, cash deposited in 
banks, and temporary investment, and there were a 
few of T/R creditors. However, the Company was still 
required to pay a large amount of corporate tax, 
resulting in the decrease in the operating cash flow.  
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ซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ ทำใหเกิดเจาหนี้ T/R ขึ้นในป 
2555 ซึ่งยังคงไมถึงกำหนดชำระและการจายเงินปนผล 
จำนวน 151.20 ลานบาท 

จากยอดการขายที่ลดลงถึงรอยละ (66.04) ทำใหเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสดเทากับ (169.99) ลานบาท 
เปลี่ยนแปลงลดลง จำนวน (322.60) ลานบาทหรือรอยละ 
211.39 

พิจารณาโครงสรางเงินทุนประกอบดวย อัตราสวนหนี้
สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.11 ในป 2554 เปน 
0.16 ในป 2555 โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจาก
เจาหนี้ T/R จึงสงผลทำใหอัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้น แตก็เปน
เพียงเล็กนอย และยังถือวาอยูในเกณฑที่ดีมาก 

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ยลดลง 224.51 
เทาในป 2554 เปน 1.41 เทาในป 2555 โดยกระแสเงินสด
จากการดำเนินงานลดลงคอนขางมากจากยอดขายที่ลดลง ทำ
ใหสภาพคลองของบริษัทลดลงมาก ดังนั้นความสามารถใน
การชำระดอกเบี้ยจึงลดลงตามไปดวย 

ในขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งยังถือวา
ลดลงอยางมาก โดยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น เกิดจากสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันและผลของพ.ร.บ.วัตถุอันตรายที่ทำใหยอด
การขายลดลง แตบริษัทยั งคงบริหารการเงินอย างมี
ประสิทธิภาพ ทำใหเงินลงทุนซึ่งลดลงสามารถทำกำไรใหกับ
บริษัทไดอยางมาก และยังรวมถึงการขายสินทรัพยที่ทำกำไร
ใหบริษัทอีกดวย ผลการดำเนินงานดังกลาวทำใหอัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพยลดลงจากรอยละ 26.03 ในป 2554 
เปนรอยละ 15.28 ในป 2555 และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถาวรจากรอยละ 295.07 ในป 2554 เปนรอยละ 
169.09 ในป 2555 และอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพย
ลดลงจาก 145.23 เทา ในป 2554 เปน 75 เทา ในป 
2555 จากการลงทุนในสินทรัพยลดลงและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทลดลงดวย จึงทำใหอัตราสวนดังกลาวแสดงถึงความ
สามารถในการสรางรายไดที่ลดลงภายใตผลของ พ.ร.บ.วัตถุ
อันตราย ที่ทำใหยอดการขายลดลง 

ป 2556 จากยอดขายที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 
126.62 ซึ่งทำใหผลการดำเนินงานในป 2556 มีกำไรสุทธิ 
134.99 ลานบาท ซึ่งเปนผลทำใหงบแสดงฐานะทางการเงิน
เปลี่ยนแปลงไปจากป 2555 อยางมีสาระสำคัญ โดย
ผลกระทบเศรษฐกิจ การเมืองเกี่ยวกับโครงการจำนำขาว 
และผลของการไดรับอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช ดังไดกลาวมาแลวนั้น ทำใหสินทรัพยโดยรวมเพิ่มขึ้น 
จำนวน 121.71 ลานบาท หรือรอยละ 22.79 เมื่อเปรียบ

The cash flow from the investment activities 
decreased by (130.47)%, compared with the previous 
year. The Company allocated more in the temporary 
investment amounting to THB 91.10 million in 2012. 
The Company sold the plot of land at Minburi plant 
and old car, and earned the dividends from the 
temporary investment. The Company also purchased 
machinery and vehicles in amount of THB 4.11 million, 
and settled the operating cost for registration process 
amounting to THB 9.2 million, and unearned revenue 
from the asset disposal in amount of THB 6.33 
million.  

The cash flow in income earning activities also 
lessened (59.58) % compared with the earlier year 
as the there was a purchase of raw materials from 
overseas, and there were T/R creditors in 2012, 
amounting to THB 151.20 million, and the settlement 
period and dividend payment has not been due yet 

In connection with the sales turnovers which 
decreased (66.04) %, the cash or cash equivalent 
was at THB (169.99) million, lessening by THB 
(322.60) million, or 211.39% 

The capital structure was composed of the 
liability ratio against the portion of shareholders 
increasing from 0.11 in 2011 to 0.16 in 2012, due to 
the increase in the current liability incurred from T/R 
creditors. The liability ratio slightly expanded, but it 
was still considered in a good shape.  

EBITDA decreased from 224.51 times in 2011, 
to 1.41 times in 2012. The operating cash flow 
significantly reduced from the shrinking sales turnover. 
Consequently, the Company’s l iquidity became 
lessening, affecting the EBITDA coverage ratio.  

Simultaneously, the Company’s overall operating 
result declined significantly. Due to the current market 
environment and Hazardous Substance Act, the sales 
turnover decreased, nevertheless, the Company still 
managed their finance stance efficiently and enabled 
to make profits from the limited resources, including 
asset disposal. The Company’s yields on assets 
reduced from 26.03% in 2011 to 15.28% in 2012, 
and the yields on fixed assets declined from 295.07% 
in 2011 to 169.09% in 2012, and the total asset 
turnover ratio lessened from 145.23 times in 2011 to 
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เทียบกับปที่แลว โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสวน
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เปนจำนวน 57.40 
ลานบาท และลดลงในสวนของเงินลงทุนชั่วคราวเปนจำนวน 
(46.07) ลานบาท, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นเปน
จำนวน 53.73 ลานบาท, สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น เปนจำนวน 
50.87 ลานบาท, เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เปนจำนวน 
5.31 ลานบาท เปนตน 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 66.10 ลานบาทหรือรอยละ 
92.14 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวโดยเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (เจาหนี้ T/R) จำนวน 17.63 
ลานบาท, เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 
37.92 ลานบาท และภาษีเงินไดคางจาย จำนวน 11.79 ลาน
บาท เปนตน 

สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จำนวน 55.62 ลานบาทหรือ
รอยละ 12.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) จากรายการหลัก เปนการเพิ่มขึ้นในสวนของการ
สำรองใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุน สวนที่ยังไมไดใชตาม
โครงการ ESOP จำนวน 3.89 ลานบาท ซึ่งมีระยะเวลา 3 ป 
ตั้งแต ป 2556-2558, การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรร จำนวน 52.82 ลานบาท และการลดลงขององค
ประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน จำนวน 1.56 ลานบาท ซึ่ง
ประกอบดวยผลขาดทุนจากหลักทรัพยเผื่อขาย และภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชี ดังไดกลาวมาแลว 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะทางการเงิน ทาง
ดานสินทรัพยในรายการหลัก เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขาย จึงมีความจำเปนที่จะตองจัดเตรียมสินคาคงเหลือไม
วาจะเปนวัตถุดิบ, วัสดุบรรจุ และสินคาสำเร็จรูป ใหเพียงพอ
ตอการผลิตเพื่อรองรับความตองการของตลาด ดังนั้นทำใหมี
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเจาหนี้และเจาหนี้อื่น 
รวมถึง เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (เจาหนี้ T/R) 
ตองเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ ที่ใชใน
การผลิตเพิ่มขึ้น และเมื่อยอดการขายเพิ่มขึ้น ทำใหบริษัท มี
เงินสดเพิ่มขึ้น และลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่การขาย
เพิ่มขึ้น ยอดการผลิตก็ตองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูก
คา ทำใหคาใชจายที่ใชในการผลิต, การขาย และการบริหาร
รวมถึงคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เกิดจากผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด จึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานใน 2556 จึงสงผลทำให 
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 542.34 โดย
มีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 6.99 เทาในป 2555 เปน 
4.28 เทาในป 2556, อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วลดลง
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75 times in 2012, reflecting the decrease in the asset 
investment and the Company’s operating result under 
the declaration of Hazardous Substance Act.  

In 2013, the increase in the turnover at 126.62 
% yielded the net profit at THB 134.99 million. 
Therefore, the financial position significantly changed 
from 2012. Having been impacted by economic 
problems, political issues on the rice pledging scheme 
and permits on the registration of herbicide chemicals, 
the Company could gain the overall assets at THB 
121.71 million, or increasing 22.79% compared to the 
last year. The major increasing (decreasing) items 
included the cash flow or equivalent at THB 57.40 
million, account receivables and others debts at 
THB53.73 million, the inventory at THB50.87 million 
and the investment in the available-for-sales securities 
at THB 5.31 million and the decreasing items include 
the temporary investment at THB (46.07) million.  

The total debt increased to THB 66.10 million, or 
92.14% against the previous year, comprising the 
short-term loan from financial institution (T/R creditors) 
at THB 17.63 million, payables and others at THB 
37.92 million, and income tax payable at THB 11.79 
million, etc.  

The shareholder’s equity increased THB 55. 62 
million, or 12.03%, against the previous year, mainly 
from the increment of the reserve of share warrants 
which has not been used under ESOP project in 
amount of THB 3.89 million in the 3 year validity 
(2013-2015), the increase in the an unappropriated 
retained earnings at THB 52.82 million, and decrease 
in others contributing factors of shareholders at THB 
1.56 million, consisting of the loss from the available-
for-sales securities and deferred income tax, as 
clarified above.  

The significant change in the financial statement 
regarding the main assets reflected the increase in the 
sales turnover which was required to be prepared in 
terms of the inventory stock, i.e. raw materials, 
packaging materials and finished products to support 
the production process to satisfy the market demand. 
Therefore, the inventory stock increased. Meanwhile, 
the payables and others, including the short term 
borrowing from financial institution (T/R payables) also 

สารบัญ

Contents



Annual Report 2013, 
Pato Chemical Industry Public Co., Ltd. 108

คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

จาก 5.56 เทาในป 2555 เปน 3.20 เทาในป 2556, 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดจาก (0.38) เทา ในป 
2555 เปน 0.98 เทา ในป 2556, ระยะเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย
ลดลงจาก 65 วัน ในป 2555 เปน 44 วันในป 2556, 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยลดลงจาก 131 วันในป 2555 เปน 
87 วัน ในป 2556, รยะเวลาชำระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 57 วัน ใน
ป 2555 เปน 63 วัน ในป 2556 ทำให Cash Cycle 
เทากับ 69 วัน จะเห็นไดวา จากผลการดำเนินงานที่ปรากฎ 
ทำใหอัตราสวนสภาพคลองลดลง เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
ทำใหหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการสั่งซื้อวัตถุดิบ และคาใชจายไปใน
ระบายการผลิต และคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น 
เพื่อรองรับความตองการของตลาด 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เพิ่มขึ้นรอยละ 
190.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว โดยบริษัทไดลงทุนเพิ่ม
ในเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 30 ลานบาท ในป 2556 และ
ไดรับเงินปนผล จำนวน 16.60 ลานบาท โดยไดจัดซื้อ
เครื่องจักร อุปกรณ และพาหนะ จำนวน 1.15 ลานบาท และ
จายชำระเกี่ยวกับคาดำเนินการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหม
ตามพรบ.วัตถุอันตราย ที่ไดกลาวขางตน ซึ่งอยูในระหวางการ
ดำเนินการ จำนวน 8.64 ลานบาท และลงทุนในหลักทรัพย
เผื่อขาย จำนวน 6.02 ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น รอยละ 
(40.85) เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลว เนื่องจากการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากตางประเทศ ทำใหเกิดเจาหนี้ T/R ขึ้นในป 2556 
ซึ่งยังคงไมถึงกำหนดชำระ และการจายเงินปนผล จำนวน 
84.00 ลานบาท 

จากผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทำใหบริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดในป 2556 เทากับ 57.40 ลาน
บาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 227.40 ลานบาท หรือรอยละ 
133.77 

พิจารณาโครงสรางเงินทุนประกอบดวย อัตราสวนหนี้
สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.16 ในป 2555 เปน 
0.27 ในป 2556 โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จาก
เจาหนี้ T/R และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น สงผลทำให
อัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้น แตก็เปนเพียงเล็กนอยและยังถือวา
อยูในเกณฑที่ดีมาก 

อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 1.41 
เทาในป 2555 เปน 110.86 เทาในป 2556  

โดยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาจากยอด
ขายที่เพิ่มขึ้น จึงทำใหบริษัทมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจึงเพิ่มขึ้นมากตามไปดวย 

increased as the Company purchased the raw 
materials required for the production process. When 
the sales volumes expanded, the Company gained 
more cash flow and trade receivables. In addition, the 
expenses in production, sales and administration, as 
well as corporate tax increased to reflect such the 
expansion of sales volumes.  

Therefore, the operating cash flows increased 
542.34%, with the 4.28 t ime l iquid ity rat io, 
decreasing from the 6.99 time liquidity ratio as of 
2012. The quick liquidity ratio reduced to 3.20 times 
in 2013 from 5.56 times in 2012, the cash ratio 
increased from (0.38) times in 2012 to 0.98 times in 
2013, the average collection period reduced from 65 
days in 2012, to 44 days in 2013, and the average 
payment period increase from 57 days in 2012 to 63 
days in 2013. Therefore, the cash cycle was 69 days, 
and the liquidity ratio reduced to reflect the expanding 
sales volumes, and increasing liabilities due to the 
increment in the purchase of raw materials, and 
expenses in production distribution, sales and 
administration.  

The cash flow from the investment activities rose 
190.69%, compared to the previous year. In 2013, 
the Company invested more the temporary investment 
in amount of THB30 million and gained the dividends 
of THB 16.60 million. The machinery, equipment and 
vehicles were purchased in amount of THB 1.15 
million. The registration cost under the new Hazardous 
Chemical Act was also settled in amount of THB 8.64 
million and the available-for-sales securities were 
invested in amount of THB 6.02 million.  

The cash from the financing activities increased 
(40.85)% compared to the last year, as the raw 
materials were purchased from overseas, which lead 
to T/R payables in 2013 which have not been due for 
settlement and dividend payment in amount of THB 
84.00 million.  

Based on the expanding operations in 2013, the 
Company gained more cash and equivalent at THB 
57.40 million, increasing by THB 227.40 million or 
133.77%. 

Based on the capital structure, the debt to 
equity ratio increased from 0.16 in 2012, to 0.27 in 
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ในขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น
อยางมาก โดยกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน ภาวะดินฟาอากาศ และนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อ
อำนวยและเปนแรงจูงใจใหแกเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงโอกาสที่ดีในการไดรับอนุมัติทะเบียนของ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลักๆของบริษัท 

ผลการดำเนินภายในป 2556 และผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.28 ในป 2555 เปน
รอยละ 22.70 ในป 2556 และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยถาวร เพิ่มขึ้นจากรอยละ 169.09 ในป 2555 เปน
รอยละ 297.01 ในป 2556 และอัตราสวนหมุนเวียนของ
สินทรัพยเพิมขึ้นจาก 75.01 เทา ในป 2555 เปน 122.08 
เทา ในป 2556 อัตราสวนทั้งหมดเพิ่มขึ้นแสดงถึงความ
สามารถในการสรางผลกำไรโดยการใชสินทรัพยอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ 

จากโครงสรางเงินทุนที่ปรากฎบริษัทยังไดกำหนด
นโยบายในการบริหารการเงินอยางระมัดระวัง รอบคอบและมี
ประสิทธิภาพที่สุด เพื่อใหไดอัตราผลตอบแทนใหมากที่สุด 
โดยมีความเสี่ยงในทุกๆดานที่อาจจะเกิดขึ้นไดใหมีผลกระทบ
ตอผลการดำเนินงานนอยที่สุด และยังคำนึงถึงคาใชจายตางๆ 
ที่ถือวาเปนการลงทุน อาทิ เชน คาจดทะเบียนใบอนุญาตใหม
นั้นถือวาเปนการลงทุนจำนวนมาก การกำหนดนโยบายใน
การวางแผนและบริหารการขออนุมัติการขึ้นทะเบียนสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช เพื่อใหไดรับการอนุมัติอยางรวดเร็วและตอ
เนื่อง เพื่อนำไปสูการวางแผนการผลิตโดยรวม รวมถึงการ
กำหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมในดานปริมาณ 
คุณภาพและราคา โดยใหสอดคลองกับสถานการณที่อยูใน
ระหว างการดำเนินการขออนุมัติการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑใหม รวมถึงการวางแผนและนโยบายทางการตลาด
ในภาวะการแขงขันทางการคาสูง ปจจัยตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกที่ตองคำนึงถึงวาอาจจะเกิดขึ้นไมวาจะเปนความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหาร Term การชำระ
หนี้ตางประเทศที่จะทำใหภาระตนทุนทางการเงินในอนาคต 
ซึ่งจำเปนตองวางแผนในการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
และตองใหเหมาะสมตอสถานการณทางการเงินในขณะนั้นๆ 
เพื่อใหเกิดความประหยัดและประโยชนสูงสุด 

บริษัทยังคงเนนหนักความมีเสถียรภาพทางการเงิน โดย
ใหดำเนินนโยบายในการนำหนี้สินหมุนเวียนไปลงทุนใน
สินทรัพยหมุนเวียน เพื่อใหเกิดสภาพคลองและผลตอบแทน
สูงสุด โดยทำใหเกิดตนทุนทางการเงินที่ประหยัดที่สุด เพื่อ
ผลตอบแทนแกผูถือหุนมากที่สุด และยังคงไวซึ่งอัตราสวน

2013. The increase reflected the higher current 
liabilities from T/R payables and trade accounts and 
other payables, but was still in the acceptable range.  

The interest coverage ratio increased from 1.41 
times in 2012 to 110.85 times in 2013, as the 
operating cash flow and sales turnover increased, 
resulting in the higher liquidity of the Company.  

At the same time, the Company’s performance 
was enhanced and yielded the net profit margins due 
to the current economic environment, climate and the 
government’s scheme which encouraged agriculturist 
to increase their agricultural products, as well as 
obtaining the registration permits on the major 
herbicide products.  

The operation result as of 2013 and gains from 
the fixed assets increased from 15.28% in 2012 to 
22.70% in 2013. The return on fixed assets increased 
from 169.09 in 2012 to 297.01 in 2013, and the total 
asset turnover increased from 75.01 times in 2012 to 
122.08 times in 2013. The improvement in the 
operation revealed the capability in generating the 
profit margins by using the assets in efficient and 
cost effective ways.  

Based on the capital structure, the Company laid 
down a financial policy prudently and effectively to 
earn the highest yields with minimum risks, and also 
took the investment-related expenses into account. For 
example, the registration for chemical substance was 
considered as sizeable investment; the policy, action 
plan and management for registration of chemical 
substances were set out to obtain the permits as 
soonest as possible; the policy for raw material 
supplies was considered to purchase with appropriate 
quantity, quality and price in line with the current 
situation and registration progress, as well as the 
action plan and market strategies were also set forth 
to respond to the high competitive market; various 
external and internal factors must be taken into 
consideration, i.e. volatility of currency and the 
management of overseas settlement terms, in order to 
hedge the possible risks and cope with the financial 
situation appropriately with the highest economy and 
efficiency.  

The Company has still put a strong emphasis on 
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การเงินที่สำคัญๆ ในระดับที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงไดปรากฎผลการ
ดำเนินงานป 2556 ดังไดกลาวขางตน 

ปจจัยหลักที่สำคัญๆและมีผลตอการดำเนินงานในป 
2557 ภาวะเศรษฐกิจยังขยายตัวอยูในชวงรอยละ 4.00-5.00 
ภายใตปจจัยที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรยังคงมีความเสี่ยงหลาย
ประการที่อาจจะสงผลในเชิงลบตอการผลิตภาคการเกษตร 
เชน ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากประเทศตางๆ ในดาน
การเงินการคลัง และการเมืองที่กำลังแกไขอยู, อัตราแลก
เปลี่ยนที่ยังมีผลกระทบตอคาเงินบาท ซึ่งจำเปนตองติดตาม
อยางใกลชิด เนื่องจากนโยบายการคลัง ดวยการชะลอการอัด
ฉีดสภาพคลอง (QE3) ทำใหเกิดความผันผวนของเงินทุน
เคลื่อนยายและสรางความไมมั่นใจตอนักลงทุน และมี
ผลกระทบตอตลาดหุนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย, ราคา
น้ำมันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนตลอดเวลาขึ้นอยูกับ
สถานการณความไมสงบในตะวันออกกลาง ปจจัยทั้งหมดนี้
สามารถสงผลกระทบตอการสงออกสินคาเกษตร ราคาสินคา
เกษตรในประเทศ โดยเฉพาะตนทุนการผลิตที่อาจจะสูงขึ้น 

แตถึงอยางไรเศรษฐกิจการเกษตรในป 2557 คาดวาจะ
ขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0-4.0 ภายใตปจจัยหลักๆที่ได
กลาวขางตน และภายใตความเสี่ยงเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ใชใน
การเพาะปลูก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการ
ระบาดของศัตรูพืชตางๆ รวมถึงปญหาการจายชำระเงินใหแก
เกษตรกรในโครงการจำนำขาวของรัฐบาลที่ลาชา ทำให
เกษตรกรขาดความสามารถในการซื้อและในการลงทุนเพาะ
ปลูกขาวในฤดูตอไป 

อยางไรก็ตาม คาดวาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
สภาพใกลเคียงกับป 2556 ทำใหผลผลิตของพืชมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นบางชนิด เชน ขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย 
โรงงานยางพาราและปาลมน้ำมัน สวนผลผลิตพืชที่มีแนวโนม
ลดลง เชน ขาวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรดและผลไม ซึ่ง
มีความเสี่ยงตอปริมาณน้ำที่ใชจะไมเพียงพอ ดังนั้นราคา
ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญในป 2557 คาดวาใกลเคียง
กับป 2556 หรืออาจจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอย หากเศรษฐกิจ
โลกที่กาวหนาตอเนื่องดวยความตองการบริโภคทั้งในและตาง
ประเทศเพิ่มขึ้น 

การดำเนินการขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหม ก็
ทำใหสามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดไดอยางครบถวนและเพียงพอ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดรับ
การอนุมัติทะเบียนของผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ดังนั้นทำ
ใหยอดขายในป 2557 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2556 แต
อยางไรก็ดียังมีปจจัยบวกที่สำคัญๆ ที่เปนผลดีตอภาคเกษตร

the financial stability by investing the current liabilities 
in the current assets in order to strengthen the 
liquidity and earn the highest yields. This resulted in 
the most economic financial cost in order to earn the 
highest yields for the shareholders, and also maintain 
the important financial ratio in the best levels, as 
shown in the performance as of 2013 as explained 
above.  

The significant contributing factors which will 
affect the Company’s operation in 2014 includes the 
4-5% expansion of economy, as wel l as the 
vulnerable agricultural environment which shall be 
subject to negative impacts, such as, the world 
economies’ financial problem, political conflict, as well 
as the currency fluctuation which is required close 
monitoring as the QE 3 has caused jitters and 
uncertainties among the investors, and affected the 
stock markets around the world, including the world 
oil price. These factors shall influence over the export 
and domestic price of agricultural products, especially 
the production cost which may increase.  

Nevertheless, it is estimated that the agricultural 
economy in 2014 shall expand in a range of 3.0% – 
4.0% under the above-mentioned factors, the risk of 
water management and climate change, and the 
outbreak of plant diseases, as well as the delay in the 
payment of the rice pledging scheme which shall 
cause the farmers unable to purchase and invest in 
the next cropping season.  

Also, it is expected that under the climate 
change which is approximate to 2013, some of the 
agricultural produces will tentatively increase, such as 
wet season rice, animal-feeding corn, sugarcane, 
rubber plants and oil palm. The produces which may 
decrease include out-of-season rice, tapioca, pineapple 
and fruits which are subject to insufficient water 
management. Therefore, the price of agricultural 
produces in 2014 mostly remains proximate, or may 
be slightly higher than those in 2013 if the world 
economy continuously improves with the increasing 
domestic and international market demands.  

The registration process for the new products 
also helps enhance the production capability to satisfy 
the market demand. At present, the Company has 
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ทั้งในดานการผลิตและราคา ซึ่งโดยสวนใหญเปนนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เชน 
บัตรเครดิตเกษตรกร, การใหความชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน เพื่อชวยใน
ระดับปริมาณการผลิตและระดับราคาสินคาใหดีขึ้น และ
สามารถสรางแรงจูงใจใหแกเกษตรกร 

สำหรับการผลิตในภาคเกษตร รัฐบาลใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่ตอไปในทุกๆดาน เชน 

1. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตโดยใหความ
รูแกเกษตรกรและการใหพันธุพืชที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 

2. ดานการตลาดยังชวยในการดูแลผลผลิตมิใหมีราคา
ตกต่ำโดยการรับจำนำสินคาเกษตร เพื่อประกันราคาสินคา
เกษตรไมใหตกต่ำและใหสามารถเปนไปตามธรรมชาติของ
กลไกตลาดอีกทั้งยังหาชองทางการตลาดในตางประเทศ 

3. ดานการเงิน โดยใหการสนับสนุนทางดานเงินกู
ตางๆเชนกองทุนหมูบาน เงินกูดอกเบี้ยต่ำเพื่อสรางโอกาสให
แกเกษตรกร และใหเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได
งายขึ้น 

4. สงเสริมแปรรูปสินคาทางการเกษตร โดยการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพสินคา
และนำสูตลาดโลก  

โดยปจจัยที่ภาครัฐใหการสนับสนุนในดานการผลิตและ
การกำหนดยุทธศาสตรการปรับโครงสรางสินคาเกษตรเพื่อให
ตรงกับความตองการของตลาดและเพื่อการแขงขันของ
ประเทศ  จะทำใหเกษตรกรมีฐานะและความเปนอยูดีขึ้น  
ในสวนของภาคเอกชนโดยสมาคมอารักขาพืชไดรวมมือกันกับ
ภาครัฐเพื่อควบคุมและตรวจตราคุณภาพของสินคาใหได
มาตรฐาน  ซึ่งเปนสวนสำคัญในการสรางคุณภาพของสินคา
เกษตรใหมีคุณภาพดีตามความตองการของตลาด  ทำใหยอด
การขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 

ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโนมสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก  
เปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลทำใหตนทุนผลิตภัณฑสูงขึ้นไมวาจะเกิด
จากภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น   คาเงินบาทผันผวน  
ปญหาภัยแลง และอุทกภัย  กฎระเบียบใหมที่ภาครัฐกำหนด
บังคับใช ซึ่งปจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  บริษัทฯ 
มีแนวนโยบายในการที่จะลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงให
บรรเทาลงได   เชน  

1. บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินตราตางประเทศที่
เกี่ยวกับการนำเขาวัตถุดิบเชน การขยายเวลาการชำระ ทำ
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยงลง

คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ / MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

continuously sought for the permits of registration of 
new products, therefore, the sales volumes of 2014 is 
expected to increase when compared to 2013. 
Besides, there are still positive factors favoring the 
agricultural sector in the aspect of both production 
and price, namely, the government’s policy and 
measures to help the farmers and agriculturists to 
access to the financial supports, such as, credit cards 
for agriculturists, financial aides to the agriculturists 
who sustain from the natural disaster, etc, in order to 
give them an incentive, to enhance the production 
capacity and to lift up the price.  

In agricultural sector production, the Government 
will continue to provide its full support in all areas 
such as: 

1. Technology development - Developing 
production technology by educating farmers and 
providing good plant breeds in order to further 
develop quality of output and create competitive 
capability. 

2. Marketing - Helping to sustain agricultural 
prices by providing farmers with loans using their 
agricultural goods as collateral. This will keep 
agricultural prices from falling too low and let market 
forces operate on their own. 

3. Finances – Providing loan support which 
might be in the form of a village fund, low-interest 
loans so as to create opportunity for farmers and 
allow farmers to easier fund accessibility. 

4. Promote agricultural processing – This is done 
by creating added value to products which would 
develop product quality and enable to export.  

Government support on production and its 
strategy to restructure agricultural products to make it 
in line with market needs and create competitiveness 
for the country, will improve farmers’ situation and 
living standards.  

Raw material prices rising higher with world 
market conditions are a risk factor, making the cost 
price of products higher. Higher oil prices, Baht 
fluctuation and weakening, drought and flooding, and 
the new regulation from the government enforced 
recently are also external factors which are beyond 
control. However, the company has devised a policy 
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โดยพิจารณาจากภาวะคาเงินบาทที่เหมาะสม 
2. เพิ่มความระมัดระวังในการสั่งซื้อวัตถุดิบใหเกิด

ความเหมาะสมกับความตองการ ซึ่งจะทำใหลดความเสียหาย
จากการมีสินคาคงเหลือมากจนเกินไปและคำนึงถึง Lead 
Time เพื่อใหเพียงพอแกความตองการของตลาดและไมใหเกิด
ภาวะวัตถุดิบไมเพียงพอ 

3. พิจารณาการเปดลูกคาใหมและการขยายวงเงินสิน
เชื่ออยางละเอียดเพื่อปองกันการเกิดความเสียหายจากหนี้สูญ
และปฏิบัติตามนโยบายการเรียกเก็บหนี้ใหตรงเวลา 

4. เผยแพรความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใชสินคา
ใหถูกตองเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นกวาเดิมและทำใหเกิด
ความปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

5. จัดเตรียมเงินงบประมาณใหเพียงพอสำหรับพระ
ราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ที่บังคับใช
และกำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อความถูกตอง 

สำหรับปจจัยดังกลาวขางตนมีผลตอการดำเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเพื่อพยายาม
ลดผลกระทบจากปจจัยตางๆลง โดยกำหนดหลักการปฏิบัติ
ดังไดกลาวมาแลว ถึงแมจะเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ
ควบคุมไดก็ตาม ก็คาดวานโยบายที่ยึดถือนั้นจะสามารถทำให
บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 
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to ease the effects from these risk factors. 
1. Company policy to manage forex on raw 

material imports, for example, with an extension of 
account payable and the using of forward contract to 
reduce risks with prudent consideration of favorable 
exchange rate. 

2. Practicing more caution when ordering raw 
materials, seeing that it concords with needs. This will 
reduce damage from excessive inventory. However, 
lead Time is considered to avoid short of inventory.  

3. Making careful consideration before opening 
new trade accounts and expanding credit lines to 
prevent damage from bad debts and str ict ly 
performing in accordance with collection policy. 

4. Disseminate knowledge on technology and 
correct usage of product to increase yields, promote 
safety, with no environmental effects. 

5. Arrange enough budget to handle with the 
Hazardous substance Act (No.3) B.E. 2551 enforced.  

 These above factors affect the company’s 
operations and financial position. Therefore, it is the 
policy of the company to try and reduce the adverse 
effects from these various factors through the above 
mentioned measures. Although, these are outside 
factors that cannot be controlled, it is expected that 
this policy will reflect in better operations for the 
company. 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT AND FINACIAL STATEMENTS

เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม 
จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติ

งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอของงบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

ความเห็น  
ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด 

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบรษิทั พาโตเคมอีตุสาหกรรม จำกดั (มหาชน) และบริษทัยอย และเฉพาะของ บริษทั พาโตเคมี
อุตสาหกรรม จำกดั (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ บริษัทไดปรับยอนหลังงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว และ
นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงิน
ไดดังกลาวดวยเชนกัน  ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

 
 
 

 นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  218 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด 
วันที่  25  กุมภาพันธ  2557 
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To the Board of Directors and Shareholders of 
Pato Chemical Industry Public Company Limited 

 
I have audited the accompanying consolidated financial statements of Pato Chemical Industry Public 

Company Limited and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 
December 2013, and the related consolidated statements of income,  comprehensive income, changes in shareholders’ 
equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information, and have also audited the separate financial statements of Pato Chemical Industry Public Company 
Limited for the same period. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance 

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

Auditor’s Responsibility  
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I 

conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are 
free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, 
the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial 
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as 
well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
my audit opinion. 

Opinion 
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 

financial position of Pato Chemical Industry Public Company Limited and its subsidiary and of Pato Chemical 
Industry Public Company Limited as at 31 December 2013, and their financial performance and cash flows for 
the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Emphasis of matter  
I draw attention to Note 5 to the financial statements regarding the change in accounting policy due to the 

adoption of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes.The Company has restated  the financial statements for the 
year ended 31 December 2012, presented herein as comparative information, to reflect the adjustments resulting from 
such change. The Company has also presented the statement of financial position as at 1 January 2012 as comparative 
information, using the same accounting policy for income taxes. My opinion is not qualified in respect of this matter. 

 
 
 
 

 PRADIT   RODLOYTUK 
 Certified Public Accountant 
 Registration No. 218 

 PRADIT   RODLOYTUK 
 Certified Public Accountant  Certified Public Accountant 
Ast Master Co.,Ltd. 
25 February 2014 
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

สินทรัพย หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 73,397,399 15,993,265 185,992,038 55,927,596 11,104,805  181,028,572 

เงินลงทุนชั่วคราว 9 229,355,948 275,431,375 178,929,728 229,355,948 275,431,375  178,929,728 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 10 116,431,659 62,698,417 54,412,767 127,063,333 62,698,417  54,412,767 

สินคาคงเหลือ 11 141,830,653 90,959,628 84,940,884 140,835,210 90,959,628  84,940,884 

สินทรัพยรอการขาย  -    -   500,001  -    -    500,001 

        รวมสินทรัพยหมุนเวียน 561,015,659 445,082,685 504,775,418 553,182,087 440,194,225 499,811,952

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 12 14,304,000 8,998,100  -   14,304,000 8,998,100  -   

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13  -    -    -   5,000,000 5,000,000  5,000,000 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 44,490,074 53,500,484 60,421,471 44,490,074 53,500,484  60,421,471 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 31,720,458 24,131,107 15,100,913 31,514,068 24,079,431  15,100,913 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6 1,757,124 1,295,914 1,602,241 1,757,124 1,295,914  1,602,241 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,358,143 2,224,474 1,902,890 2,358,143 2,224,474  1,902,872 

        รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 94,629,799 90,150,079 79,027,515 99,423,409 95,098,403 84,027,497

 รวมสินทรัพย 655,645,458 535,232,764 583,802,933 652,605,496 535,292,628 583,839,449

สารบัญ

Contents
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2013

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.

In Baht

Consolidated fi nancial statements Separate fi nancial statements

31 December 

2013

31 December 

2012

1 January  

2012

31 December 

2013

31 December 

2012

1 January  

2012

ASSETS Notes (Restated) (Restated) (Restated) (Restated)

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 8 73,397,399 15,993,265 185,992,038 55,927,596 11,104,805  181,028,572 

Short - term investments 9 229,355,948 275,431,375 178,929,728 229,355,948 275,431,375  178,929,728 

Trade and other accounts receivable 10 116,431,659 62,698,417 54,412,767 127,063,333 62,698,417  54,412,767 

Inventories 11 141,830,653 90,959,628 84,940,884 140,835,210 90,959,628  84,940,884 

Assets held for sale  -    -   500,001  -    -    500,001 

          Total current assets 561,015,659 445,082,685 504,775,418 553,182,087 440,194,225 499,811,952

NON - CURRENT ASSETS

Available-for-sale investments 12 14,304,000 8,998,100  -   14,304,000 8,998,100  -   

Investment in subsidiary 13  -    -    -   5,000,000 5,000,000  5,000,000 

Property, plant and equipment 14 44,490,074 53,500,484 60,421,471 44,490,074 53,500,484  60,421,471 

Intangible assets 15 31,720,458 24,131,107 15,100,913 31,514,068 24,079,431  15,100,913 

Deferred tax assets 6 1,757,124 1,295,914 1,602,241 1,757,124 1,295,914  1,602,241 

Other non - current assets 2,358,143 2,224,474 1,902,890 2,358,143 2,224,474  1,902,872 

          Total non - current assets 94,629,799 90,150,079 79,027,515 99,423,409 95,098,403 84,027,497

 TOTAL ASSETS 655,645,458 535,232,764 583,802,933 652,605,496 535,292,628 583,839,449

สารบัญ
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน(ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม 
2555

31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม 
2555

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 53,845,338 36,218,500  -   53,845,338 36,218,500  -   

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 17 57,234,499 19,318,366 20,983,282 56,029,360 19,288,366  20,983,282 

ภาษีเงินไดคางจาย 19,291,356 7,499,094 22,132,282 18,130,132 7,499,094  22,132,282 

เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพย  -    -   5,000,000  -    -    5,000,000 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 634,233 613,529 537,128 633,934 613,139  516,828 

        รวมหนี้สินหมุนเวียน 131,005,426 63,649,489 48,652,692 128,638,764 63,619,099 48,632,392

หนี้สินไมหมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 6,834,847 8,097,589 8,108,721 6,834,847 8,097,589  8,108,721 

        รวมหนี้สิน 137,840,273 71,747,078 56,761,413 135,473,611 71,716,688 56,741,113

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1 บาท

   ทุนจดทะเบียน  

      ป 2556 และ 2555 หุนสามัญ 142,800,000 หุน 142,800,000 142,800,000 140,000,000 142,800,000 142,800,000 140,000,000

  ทุนที่ออกและชำระแลว

      ป 2556 และ 2555 หุนสามัญ 140,000,000 หุน 140,000,000 140,000,000  140,000,000 140,000,000 140,000,000  140,000,000 

     สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 135,000,000 135,000,000  135,000,000 135,000,000 135,000,000  135,000,000 

สำรองใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุน

      สวนที่ยังไมไดใชตามโครงการ ESOP 19 3,895,425  -    -   3,895,425  -    -   

กำไรสะสม

      จัดสรรเปนสำรองตามกฎหมาย 14,280,000 14,280,000 14,000,000 14,280,000 14,280,000  14,000,000 

      ยังไมไดจัดสรร 223,074,039 172,077,835 238,041,520 222,400,739 172,168,089  238,098,336 

      องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 1,555,721 2,127,851  -   1,555,721 2,127,851  -   

        รวมสวนของผูถือหุน 517,805,185 463,485,686 527,041,520 517,131,885 463,575,940 527,098,336

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 655,645,458 535,232,764 583,802,933 652,605,496 535,292,628 583,839,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สารบัญ
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT 31 DECEMBER 2013

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.

In Baht

Consolidated fi nancial statements Separate fi nancial statements

31 December 
2013

31 December 
2012

1 January  
2012

31 December 
2013

31 December 
2012

1 January  
2012

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY Notes (Restated) (Restated) (Restated) (Restated)

CURRENT LIABILITIES

Short - term loans from fi nancial institutions 16 53,845,338 36,218,500  -   53,845,338 36,218,500  -   

Trade and other accounts payable 17 57,234,499 19,318,366 20,983,282 56,029,360 19,288,366  20,983,282 

Accrued income tax 19,291,356 7,499,094 22,132,282 18,130,132 7,499,094  22,132,282 

Advanced receive from assets held for sale  -    -   5,000,000  -    -    5,000,000 

Other current liabilities 634,233 613,529 537,128 633,934 613,139  516,828 

          Total current liabilities 131,005,426 63,649,489 48,652,692 128,638,764 63,619,099 48,632,392

NON - CURRENT LIABILITIES

Employee benefi t obligations 18 6,834,847 8,097,589 8,108,721 6,834,847 8,097,589  8,108,721 

          Total liabilities 137,840,273 71,747,078 56,761,413 135,473,611 71,716,688 56,741,113

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital - Baht 1 each

    Authorized  shares capital 

     2013 and 2012 : 142,800,000 ordinary shares 142,800,000 142,800,000 140,000,000 142,800,000 142,800,000 140,000,000

     Issued and paid - up share capital

    2013 and 2012 : 140,000,000 ordinary shares 140,000,000 140,000,000  140,000,000 140,000,000 140,000,000  140,000,000 

     Premium on share capital 135,000,000 135,000,000  135,000,000 135,000,000 135,000,000  135,000,000 

Capital reserve for unvested stock warrant 

  under ESOP 19 3,895,425  -    -   3,895,425  -    -   

Retained earnings

     Appropriated for legal reserve 14,280,000 14,280,000 14,000,000 14,280,000 14,280,000  14,000,000 

     Unappropriated 223,074,039 172,077,835 238,041,520 222,400,739 172,168,089  238,098,336 

     Other components of equity 1,555,721 2,127,851  -   1,555,721 2,127,851  -   

          Total shareholders' equity 517,805,185 463,485,686 527,041,520 517,131,885 463,575,940 527,098,336

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 655,645,458 535,232,764 583,802,933 652,605,496 535,292,628 583,839,449

สารบัญ
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุงใหม)
2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขาย 734,997,110 324,331,572 718,060,703 324,331,572

ตนทุนขาย (478,912,229) (241,870,494) (476,759,623) (241,870,494)

กำไรขั้นตน 256,084,881 82,461,078 241,301,080 82,461,078

รายไดจากการลงทุน 22 1,038,339 30,269,602 1,038,339 30,238,259

กำไรจากการจำหนายทรัพยสิน 1,499 61,546,016 1,499 61,546,016

รายไดเงินปนผลจากบริษัทยอย 7.3  -    -   8,000,000  -   

รายไดอื่น 532,733 200,473 3,891,684 200,473

กำไรกอนคาใชจาย 257,657,452 174,477,169 254,232,602 174,445,826

คาใชจายในการขาย (39,449,679) (18,353,175) (38,639,629) (18,353,175)

คาใชจายในการบริหาร (40,582,279) (38,100,498) (40,979,343) (38,035,717)

คาใชจายจากการหยุดผลิต 29  -   (12,606,126)  -   (12,606,126)

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (10,463,368) 2,244,575 (10,463,368) 2,244,575

      รวมคาใชจาย (90,495,326) (66,815,224) (90,082,340) (66,750,443)

กำไรกอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 167,162,126 107,661,945 164,150,262 107,695,383

ตนทุนทางการเงิน (1,146,689) (635,814) (1,146,689) (635,814)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 166,015,437 107,026,131 163,003,573 107,059,569

คาใชจายภาษีเงินได 26 (31,019,233) (21,509,816) (28,770,923) (21,509,816)

กำไรสำหรับป 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

การแบงปนกำไรสำหรับป

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  -    -    -    -   

กำไรสำหรับป 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับป  0.96  0.61  0.96  0.61 

จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก   (หุน) 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สารบัญ
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

In Baht

Consolidated 
fi nancial statements

Separate 
fi nancial statements

Notes
2013 2012

(Restated)
2013 2012

(Restated)

Sales 734,997,110 324,331,572 718,060,703 324,331,572

Cost of sales (478,912,229) (241,870,494) (476,759,623) (241,870,494)

Gross profi t 256,084,881 82,461,078 241,301,080 82,461,078

Investment income 22 1,038,339 30,269,602 1,038,339 30,238,259

Gain on disposal of assets 1,499 61,546,016 1,499 61,546,016

Revenue Dividend for subsidiary 7.3  -    -   8,000,000  -   

Other income 532,733 200,473 3,891,684 200,473

Profi t before expenses 257,657,452 174,477,169 254,232,602 174,445,826

Selling expenses (39,449,679) (18,353,175) (38,639,629) (18,353,175)

Administrative expenses (40,582,279) (38,100,498) (40,979,343) (38,035,717)

Expenses from stopped production 29  -   (12,606,126)  -   (12,606,126)

Gain (loss) on exchange rate (10,463,368) 2,244,575 (10,463,368) 2,244,575

     Total expenses (90,495,326) (66,815,224) (90,082,340) (66,750,443)

Profi t before fi nance costs and income tax expenses 167,162,126 107,661,945 164,150,262 107,695,383

Finance costs (1,146,689) (635,814) (1,146,689) (635,814)

Profi t before  income tax expenses 166,015,437 107,026,131 163,003,573 107,059,569

Income tax expenses 26 (31,019,233) (21,509,816) (28,770,923) (21,509,816)

Net profi t for the year 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

Other comprehensive income for the period

Profi t attributable to:

     Equity holders of the parent 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

     Non-controlling interests  -    -    -    -   

Net profi t for the year 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

Basic earnings per share

Net profi t for the year  0.96  0.61  0.96  0.61 

Weighted average number of ordinary shares  (shares) 140,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.

สารบัญ
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2556 2555

(ปรับปรุงใหม)
2556 2555

(ปรับปรุงใหม)

กำไรสำหรับป 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

ผลกำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

      ในหลักทรัพยเผื่อขาย (572,130) 2,659,814 (572,130) 2,659,814

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 134,424,074 88,176,129 133,660,520 88,209,567

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 134,424,074 88,176,129 133,660,520 88,209,567

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  -    -    -    -   

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 134,424,074 88,176,129 133,660,520 88,209,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สารบัญ
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

In Baht

Consolidated 
fi nancial statements

Separate 
fi nancial statements

Notes
2013 2012

(Restated)
2013 2012

(Restated)

Profi t for the year 134,996,204 85,516,315 134,232,650 85,549,753

Other comprehensive income:

Gain on change in  value of 

   available-for-sale investments (572,130) 2,659,814 (572,130) 2,659,814

Total comprehensive income for the year 134,424,074 88,176,129 133,660,520 88,209,567

Profi t attributable to:

Equity holders of the parent 134,424,074 88,176,129 133,660,520 88,209,567

Non-controlling interests  -    -    -    -   

Total comprehensive income for the year 134,424,074 88,176,129 133,660,520 88,209,567

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.

สารบัญ
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  บาท 

 

หมายเหตุ 

ทุนที่ออกและชำระ

แลว สวนเกินมูลคาหุน 

สำรองใบสำคัญแสดง

สิทธิการซื้อหุนสวนที่

ยังไมไดใชตาม

โครงการ ESOP 

กำไรสะสม องคประกอบอื่นของ

สวนของผูถือหุน 

รวม สำรองตามกฏหมาย ยังไมไดจัดสรร 

สวนเกินทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2555 - ตามที่รายงานไวเดิม   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   236,439,279   -     525,439,279  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีกี่ยวกับภาษีเงินได 6  -     -     -     -     1,602,241   -     1,602,241  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2555 - ปรับปรุงใหม   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   238,041,520   -     527,041,520  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   -     -     -     -     85,516,315   2,659,814   88,176,129  

สำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น   -     -     -    280,000  (280,000)  -     -    

เงินปนผลจาย 21  -     -     -     -     (151,200,000)  -     (151,200,000) 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,077,835   2,659,814   464,017,649  

         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2556 - ตามที่รายงานไวเดิม   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   170,249,958   2,659,814   462,189,772  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 6  -     -     -     -     1,827,877   (531,963)  1,295,914  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2556 - ปรับปรุงใหม   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,077,835   2,127,851   463,485,686  

ใบสำคัญแสดงสิทธิสวนที่รับรูเปนคาใชจาย 19  -     -     3,895,425   -     -     -     3,895,425  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   -     -     -     -     134,996,204   (572,130)  134,424,074  

เงินปนผลจาย 21  -     -     -     -     (84,000,000)  -   (84,000,000) 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556   140,000,000   135,000,000   3,895,425   14,280,000   223,074,039   1,555,721   517,805,185  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

   In Baht 

 

Notes 

Issued and  
paid - up  

share capital 
Premium on  
share capital 

Capital reserve 
for unvested 
stock warrant 
under ESOP 

Retained earnings Other 
components 
 of equity 

Total 
Appropriated  

for legal reserve Unappropriated 

Premium on  
revaluation  

of investments 

Balance as at 1 January 2012 - as reported   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   236,439,279   -     525,439,279  

Cumulative effect of the change in accounting policy  
relating to income tax 

6  -     -     -     -     1,602,241   -     1,602,241  

Balance as at 1 January 2012 - restated   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   238,041,520   -     527,041,520  

Total comprehensive income for the year   -     -     -     -     85,516,315   2,659,814   88,176,129  

Appropriated  for legal reserve   -     -     -    280,000  (280,000)  -     -    

Dividend 21  -     -     -     -     151,200,000)  -     151,200,000) 

Balance as at 31 December 2012   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,077,835   2,659,814   464,017,649  

         

Balance as at 1 January 2013 - as reported   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   170,249,958   2,659,814   462,189,772  

Cumulative effect of the change in accounting policy  
relating to income tax 

6  -     -     -     -     1,827,877   (531,963)  1,295,914  

Balance as at 1 January 2013 - restated   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,077,835   2,127,851   463,485,686  

Stock warrant recognised as expenses 19  -     -     3,895,425   -     -     -     3,895,425  

Total comprehensive income for the year   -     -     -     -     134,996,204   (572,130)  134,424,074  

Dividend 21  -     -     -     -     (84,000,000)  -   (84,000,000) 

Balance as at 31 December 2013   140,000,000   135,000,000   3,895,425   14,280,000   223,074,039   1,555,721   517,805,185  

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  บาท 

 

หมายเหตุ 

ทุนที่ออกและชำระ

แลว สวนเกินมูลคาหุน 

สำรองใบสำคัญแสดง

สิทธิการซื้อหุนสวนที่

ยังไมไดใชตาม

โครงการ ESOP 

กำไรสะสม องคประกอบอื่นของ

สวนของผูถือหุน 

รวม สำรองตามกฏหมาย ยังไมไดจัดสรร 

สวนเกินทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2555 - ตามที่รายงานไวเดิม   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   236,496,095   -     525,496,095  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 6  -     -     -     -     1,602,241   -     1,602,241  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2555 - ปรับปรุงใหม   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   238,098,336   -     527,098,336  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   -     -     -     -     85,549,753   2,659,814   88,209,567  

สำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น   -     -     -     280,000  (280,000)  -     -    

เงินปนผลจาย 21  -     -     -     -    (151,200,000)  -    (151,200,000) 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,168,089   2,659,814   464,107,903  

         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2556 - ตามที่รายงานไวเดิม   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   170,340,212   2,659,814   462,280,026  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได 6  -     -     -     -     1,827,877  (531,963)  1,295,914  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1  มกราคม  2556 - ปรับปรุงใหม   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,168,089   2,127,851   463,575,940  

ใบสำคัญแสดงสิทธิสวนที่รับรูเปนคาใชจาย 19  -     -     3,895,425   -     -     -     3,895,425  

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   -     -     -     -     134,232,650  (572,130)  133,660,520  

เงินปนผลจาย 21  -     -     -     -    (84,000,000)  -    (84,000,000) 

ยอดคงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556   140,000,000   135,000,000   3,895,425   14,280,000   222,400,739   1,555,721   517,131,885  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.

   In Baht 

 

Notes 

Issued and  
paid - up  

share capital 
Premium on  
share capital 

Capital reserve 
for unvested 
stock warrant 
under ESOP 

Retained earnings Other 
components 
 of equity 

Total 
Appropriated  

for legal reserve Unappropriated 

Premium on  
revaluation  

of investments 

Balance as at 1 January 2012 - as reported   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   236,496,095   -     525,496,095  

Cumulative effect of the change in accounting policy  
relating to income tax 

6  -     -     -     -     1,602,241   -     1,602,241  

Balance as at 1 January 2012 - restated   140,000,000   135,000,000   -     14,000,000   238,098,336   -     527,098,336  

Total comprehensive income for the year   -     -     -     -     85,549,753   2,659,814   88,209,567  

Appropriated  for legal reserve   -     -     -     280,000  (280,000)  -     -    

Dividend 21  -     -     -     -    (151,200,000)  -    (151,200,000) 

Balance as at 31 December 2012   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,168,089   2,659,814   464,107,903  

         

Balance as at 1 January 2013 - as reported   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   170,340,212   2,659,814   462,280,026  

Cumulative effect of the change in accounting policy 
relating to income tax 

6  -     -     -     -     1,827,877  (531,963)  1,295,914  

Balance as at 1 January 2013 - restated   140,000,000   135,000,000   -     14,280,000   172,168,089   2,127,851   463,575,940  

Stock warrant recognised as expenses 19  -     -     3,895,425   -     -     -     3,895,425  

Total comprehensive income for the year   -     -     -     -     134,232,650  (572,130)  133,660,520  

Dividend 21  -     -     -     -    (84,000,000)  -    (84,000,000) 

Balance as at 31 December 2013   140,000,000   135,000,000   3,895,425   14,280,000   222,400,739   1,555,721   517,131,885  
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 166,015,437 107,026,131 163,003,573 107,059,569

รายการปรับกระทบกำไรเปนเงินสดสุทธิ

ใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 2,150,551 (218) 2,150,551 (218)

กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (1,315,529) (4,051,617) (1,315,529) (4,051,617)

(กำไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 17,390,956 (1,350,030) 17,390,956 (1,350,030)

เงินปนผลรับ (16,596,713) (20,157,025) (24,596,713) (20,157,025)

กำไรจากการจำหนายสินทรัพย (1,499) (61,546,016) (1,499) (61,546,016)

คาเสื่อมราคา 10,525,512 11,026,786 10,525,512 11,026,786

คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,053,810 170,837 1,053,810 170,837

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 512,958 479,668 512,958 479,668

คาใชจายผลประโยชนพนักงานภายใตโครงการ ESOP 3,895,425  -   3,895,425  -   

คาใชจายดอกเบี้ย 1,146,689  635,814 1,146,689  635,814 

กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 184,777,597 32,234,330 173,765,733 32,267,768

สินทรัพยดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (53,733,242) (8,285,650) (64,364,916) (8,285,650)

สินคาคงเหลือ (50,871,025) (6,018,744) (49,875,582) (6,018,744)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (133,669) (321,584) (133,669) (321,602)

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 37,399,815 (1,664,916) 36,224,676 (1,694,916)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20,704 76,401 20,795 96,311

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ (1,775,700) (490,800) (1,775,700) (490,800)

เงินสดรับจากการดำเนินงาน 115,684,480 15,529,037 93,861,337 15,552,367

จายดอกเบี้ย (1,146,689)  (635,814) (1,146,689) (635,814)

จายภาษีเงินได (19,545,149) (36,368,640) (18,458,063) (36,368,640)

     เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 94,992,642 (21,475,417) 74,256,585 (21,452,087)
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

In Baht

Consolidated fi nancial statements Separate fi nancial statements

2013 2012 2013 2012

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 

Profi t before income tax 166,015,437 107,026,131 163,003,573 107,059,569

Adjustments to reconcile net profi t to net cash 

 provided by used in operating activities

Unrealized gain(loss) on exchange rate 2,150,551 (218) 2,150,551 (218)

Gain on disposal of short - term investments (1,315,529) (4,051,617) (1,315,529) (4,051,617)

Unrealized loss(gain) from changes in value of investments 17,390,956 (1,350,030) 17,390,956 (1,350,030)

Dividend income (16,596,713) (20,157,025) (24,596,713) (20,157,025)

Gain on disposal of assets (1,499) (61,546,016) (1,499) (61,546,016)

Depreciation 10,525,512 11,026,786 10,525,512 11,026,786

Amortization of intangible assets 1,053,810 170,837 1,053,810 170,837

Provisions for employee benefi t obligations 512,958 479,668 512,958 479,668

Employee benefi t expenses under Employee

    Stock Options Plan (ESOP) 3,895,425  -   3,895,425  -   

 Interest expenses 1,146,689  635,814 1,146,689  635,814 

Profi t from operational activities before change in

    operational assets and liabilities 184,777,597 32,234,330 173,765,733 32,267,768

Decrease(increase) in operational assets

Trade and other accounts receivable (53,733,242) (8,285,650) (64,364,916) (8,285,650)

Inventories (50,871,025) (6,018,744) (49,875,582) (6,018,744)

Other non - current assets (133,669) (321,584) (133,669) (321,602)

Increase(decrease) in operational liabilities

Trade and other accounts payable 37,399,815 (1,664,916) 36,224,676 (1,694,916)

Other current liabilities 20,704 76,401 20,795 96,311

Employee benefi t obligations (1,775,700) (490,800) (1,775,700) (490,800)

Cash paid from operations 115,684,480 15,529,037 93,861,337 15,552,367

Interest paid (1,146,689)  (635,814) (1,146,689) (635,814)

Income tax paid (19,545,149) (36,368,640) (18,458,063) (36,368,640)

   Net cash provided by (used in) operating activities 94,992,642 (21,475,417) 74,256,585 (21,452,087)

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด(ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง) 30,000,000 (91,100,000) 30,000,000 (91,100,000)

เงินสดจายเพื่อลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (6,021,063) (6,338,286) (6,021,063) (6,338,286)

เงินปนผลรับ 16,596,713 20,157,025 24,596,713 20,157,025

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณและยานพาหนะ (1,515,102) (4,105,800) (1,515,102) (4,105,800)

เงินสดรับจากการจำหนายทรัพยสิน(ขอมูลเพิ่มเติม 1)  1,500 57,046,018  1,500 57,046,018

เงินสดจายเพื่อสินทรัพยไมมีตัวตน (8,643,161) (9,201,031) (8,488,447) (9,149,355)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 30,418,887 (33,542,074) 38,573,601 (33,490,398)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 15,992,605 36,218,718 15,992,605  36,218,718 

เงินสดจายเงินปนผล (84,000,000) (151,200,000) (84,000,000)  (151,200,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (68,007,395) (114,981,282) (68,007,395)  (114,981,282)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 57,404,134 (169,998,773) 44,822,791  (169,923,767)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 15,993,265 185,992,038 11,104,805 181,028,572

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 73,397,399 15,993,265 55,927,596 11,104,805

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

1. เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพย

ที่ดินและอาคารและอุปกรณที่จำหนายระหวางป  1 500,002  1 500,002

เงินรับลวงหนาจากการขายสินทรัพยลดลง  -   (5,000,000)  -   (5,000,000)

กำไรจากการจำหนายสินทรัพย  1,499 61,546,016  1,499 61,546,016

เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพย  1,500 57,046,018  1,500 57,046,018
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013

The notes to fi nancial statements are an integral part of these fi nancial statements.

In Baht

Consolidated fi nancial statements Separate fi nancial statements

2013 2012 2013 2012

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Increase(decrease) in short - term investment 30,000,000 (91,100,000) 30,000,000 (91,100,000)

Cash paid for available-for-sale invesments (6,021,063) (6,338,286) (6,021,063) (6,338,286)

Dividend income 16,596,713 20,157,025 24,596,713 20,157,025

Cash paid for acquisition of equipment and vehicles (1,515,102) (4,105,800) (1,515,102) (4,105,800)

Proceeds from disposal of assets 
(Supplement disclosures of cash fl ows information 1)

 1,500 57,046,018  1,500 57,046,018

Cash paid for acquisition of intangible asset (8,643,161) (9,201,031) (8,488,447) (9,149,355)

Net cash provided by (used in) investing activities 30,418,887 (33,542,074) 38,573,601 (33,490,398)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase in short - term loan from fi nancial institutions 15,992,605 36,218,718 15,992,605  36,218,718 

Cash paid for dividend (84,000,000) (151,200,000) (84,000,000)  (151,200,000)

Net cash provided by used in fi nancing activities (68,007,395) (114,981,282) (68,007,395)  (114,981,282)

Net increase(decrease) in cash and cash equivalents 57,404,134 (169,998,773) 44,822,791  (169,923,767)

Cash and cash equivalents, beginning of year 15,993,265 185,992,038 11,104,805 181,028,572

Cash and cash equivalents, end of year 73,397,399 15,993,265 55,927,596 11,104,805

Supplement disclosures of cash fl ows information

1. Proceeds from disposal of assets

Disposal of property and plant during the year  1 500,002  1 500,002

Decrease in proceeds from advance received 

  from disposal of assets  -   (5,000,000)  -   (5,000,000)

Gain on disposal of assets  1,499 61,546,016  1,499 61,546,016

Proceeds from disposal of assets  1,500 57,046,018  1,500 57,046,018
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บริษัท  พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ขอมูลทั่วไป 

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจำกัด และไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 

2536 บรษิทัดำเนินธรุกจิการผลิตและจำหนายสารเคมีกำจดัศตัรพูชื และรบัจางผลติสารเคมกีำจดัศัตรูพืช 

โดยมีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลตริลลิตซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 36  

บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวที่ เลขที่ 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ 

งบการเงนิไดจดัทำขึน้โดยใชเกณฑราคาทนุเดมิในการวดัมลูคาขององคประกอบของงบการเงนิเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และ 

บริษัทยอย คือ บริษัท พาโตครอปแคร จำกัด 

รายการบัญชีที่สำคัญระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 

เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินจึงไดมีการแปลงบการเงินภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผล

บังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 สวนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและ

การรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยาง

เปนสาระสำคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได  

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและ

ภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลกัเกณฑทีก่ำหนด กลุมบรษิทัไดเปลีย่นแปลง
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PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2013 

1. GENERAL INFORMATION

Pato Chemical Industry Public Company Limited was a public company limited and was listed on the Stock Exchange 
of Thailand in 1993. The Company is engaged in business of formulating and distributing of pesticide. The major 
shareholders is  Trillit family, with  holdings of 36%.

The address of its registered offi ce is at 3388 New Petchburi Road, Bangkapi, Huai Khwang Bangkok.

2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION 

The consolidated and the separate fi nancial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards (TFRS); guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules 
and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.

The fi nancial statements have been prepared under the historical cost convention except as disclosed in the accounting 
policies. 

“The Company” represents “Pato Chemical Industry Public Company Limited,” while “The Group” represents “Pato Chemical 
Industry Public Company Limited” and its subsidiary which is “Pato Crop Care Company Limited”. 

The signifi cant transactions between the Company and the Subsidiary have been eliminated in the consolidated fi nancial 
statements.

For the convenience of the user, an English translation of the fi nancial statements has been prepared from the fi nancial 
statements that are issued in the Thai language.

3. NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUED DURING THE YEARS NOT YET EFFECTIVE

The Federation of Accounting Professions issued the following new/revised accounting standards that are effec-
tive for fi scal years beginning on or after 1 January 2013.

Accounting standards:

TAS 12 Income Taxes

TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:

TFRS 8 Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:

SIC 10 Government Assistance - No Specifi c Relation to Operating Activities

SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets

SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

The Company’s management believes that these accounting standards will not have any signifi cant impact on the 
fi nancial statements for the year when they are initially applied, except for the following accounting standards.

TAS 12 Income Taxes

This accounting standard requires an entity to identify temporary differences arising from differences between the carrying 
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นโยบายการบญัชดีงักลาวในไตรมาสปจจบุนัและปรบัยอนหลงังบการเงนิของปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวากลุมบริษัทรับรู

ผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว

แสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

4. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 

ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน         ทางการเงิน ดังตอไปนี้ 

วันที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

วันที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงาน

ที่ยกเลิก

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดำเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม

1 มกราคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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amount of an asset or liability in the statement of fi nancial position and its tax base in order to recognise the tax effects 
as deferred tax assets or liabilities subjecting to certain recognition criteria. The Company has changed this accounting 
policy in this current quarter and restated the prior year’s fi nancial statements, presented as comparative information, as 
though the Company had initially recognised the tax effects as deferred tax assets or liabilities. The cumulative effect of 
this change in accounting policy has been presented in Note 5 to the fi nancial statements.

4. NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUED DURING THE PERIOD AND NOT YET EFFECTIVE

During the current period, the Federation of Accounting Professions has issued notifi cations, already published in the Royal 
Gazette, mandating the use of fi nancial reporting standard, accounting standard interpretation and fi nancial reporting 
standard interpretations as follows:

Effective date

Accounting Standard:

TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014

TAS 12 (revised 2012) Income taxes 1 January 2014

TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014

TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014

TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014

TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014

TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014

TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014

Effective date

Financial Reporting Standard:

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014

TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016

TFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations

1 January 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014

Accounting Standard Interpretations:

TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease

1 January 2014

TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014

TSIC 32 Intangible Assets – Web Site Costs 1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and 

Similar Liabilities

1 January 2014

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 1 January 2014

NOTE TO FINANCIAL STATEMENT
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วันที่มีผลบังคับใช

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ

เงินเฟอรุนแรง

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557

ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่มาตรฐานการรายงาน          ทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนมีผลบังคับใช ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้ 

 

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ  

ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3เนื่องจากบริษัทนำ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยก

ตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ บาท 

 
ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 2556 
ณ วันที่                    

31 ธันวาคม 2555 
ณ วันที่                             

1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้     

   คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู - 77,868 - 

   ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพนกังานเมือ่เกษยีณอายุ 1,366,969 1,619,518 1,621,744 

   ประมาณการโบนสัคางจาย - 420,000 - 

   สำรองใบสำคญัแสดงสทิธกิารซือ้หุน สวนทีย่งัไมไดใชตาม     
       โครงการ ESOP 

779,085 - - 

 2,146,054 2,117,386 1,621,744 

หนีส้นิภาษเีงนิไดรอการตดับญัชเีพิม่ขึน้     

กำไรทีย่งัไมเกดิขึน้จรงิจากเงนิลงทนุชัว่คราว - 289,509 19,503 

สวนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคาหลกัทรพัยเผือ่ขาย 388,930 531,963 - 

 388,930 821,472 19,503 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 1,757,124 1,295,914 1,602,241 

สวนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคาเงนิลงทนุลดลง 388,930 531,963 - 

กำไรสะสมเพิม่ขึน้ 2,146,054 1,827,877 1,602,241 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Effective date

TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, 

Restoration and Environmental Rehabilitation Funds

1 January 2014

TFRIC 7  Applying the Restatement Approach under TAS 29 

Financial Reporting in Hyperinfl ationary Economies

1 January 2014

TFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014

At present, the management of the Group is evaluating the impact on the fi nancial statements in the year these 
standards are effective and has yet to reach a conclusion.

5. CUMULATIVE EFFECT OF THE CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF NEW 
ACCOUNTING STANDARD

During the current period, the Company and its subsidiaries made the change described in Note 3 to the fi nancial statements 
to its signifi cant accounting policies, as a result of the adoption of TAS 12 Income Taxes. The cumulative effect of the 
change in the accounting policies has been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.

The amounts of adjustments affecting the statements of fi nancial position and the statements of comprehensive income 
are summarized below.

Consolidated and Separate fi nancial statements

 In Baht 

 
As at 

31 December 
2013 

As at 
31 December 

2012 

As at 
1 January 2012 

Statements of financial position    
Increase in deferred tax assets    
   Allowance for doubtful accounts - 77,868 - 

   Provisions for employee benefit obligations 1,366,969 1,619,518 1,621,744 

   Provisions for bonus - 420,000 - 

   Capital reserve for unvested stock warrant    

       under ESOP  779,085 - - 

 2,146,054 2,117,386 1,621,744 

Increase in deferred tax liabilities    

   Unrealised gain on short - term investments - 289,509 19,503 

   Premium on revaluation of available-for-sale    
       investments 

388,930 531,963 - 

 388,930 821,472 19,503 

Deferred tax assets - Net 1,757,124 1,295,914 1,602,241 

Decrease in premium on revaluation of investments 388,930  531,963 - 

Increase in retained earnings 2,146,054 1,827,877 1,602,241 

NOTE TO FINANCIAL STATEMENT
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จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 

 บาท 

งบกำไรขาดทนุ  

ภาษเีงนิไดเพิม่ขึน้(ลดลง) (225,636) 

กำไรสวนทีเ่ปนของผูถอืหุนของบรษิทัเพิม่ขึน้(ลดลง) 225,636 

กำไรตอหุนขัน้พืน้ฐานเพิม่ขึน้(ลดลง) (บาท) 0.002 

งบกำไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

ผลกำไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคาเงนิลงทนุ 

   ในหลกัทรพัยเผือ่ขาย 531,963 

 

6. นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใชในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมีดังนี้ 

6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืน

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช 

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริษัทถือเปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา

ของหลักทรัพยเปนรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน 

มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน 

6.3 ลูกหนี้การคา 

ลกูหนีก้ารคารบัรูเริม่แรกดวยมลูคาตามใบแจงหนี ้และจะวดัมลูคาตอมาดวยจำนวนเงนิทีเ่หลอือยูหกัดวยคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ซึง่

ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ป คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูหมายถงึ ผลตางระหวางราคาตามบญัชขีองลกูหนีก้ารคา

เปรยีบเทยีบกบัมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัจากลกูหนีก้ารคา หนีส้ญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไวในงบกำไรขาดทนุโดยถอืเปนสวนหนึง่ของคาใชจายใน

การบรหิาร 

6.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของสินคาคำนวณโดย      วธิถีวัเฉลีย่ถวง

นำ้หนกั ตนทนุในการซือ้ประกอบดวยราคาซือ้ และคาใชจายทางตรงทีเ่กีย่วของกบัการซือ้สนิคานั้น เชน คาภาษ ีอากร คาขนสงหกัดวยสวน

ลดและเงนิทีไ่ดรบัคนืจากการซือ้สนิคา ตนทนุของสนิคาสำเรจ็รปูและงานระหวางทำ ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่น

ทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดำเนินงานตามปกติ  มูลคาที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตาม

ปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จำเปนเพื่อใหสินคานั้นสำเร็จรูปและคาใชจายในการขาย บริษัทบันทึกเทาที่จำเปนสำหรับบัญชีคาเผื่อการ

ลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ 

6.5 เงินลงทุนเผื่อขาย 

เงนิลงทนุเผือ่ขาย เปนการลงทนุในบรษิทัหลกัทรพัยจดทะเบยีนแสดงในราคายตุธิรรม หลกัทรพัยเผือ่ขายมวีตัถปุระสงคเพื่อเปนการลงทุน

ระยะยาว มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยจดทะเบียนคำนวณ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจากราคา เสนอซื้อลาสุด ณ สิ้นวันทำการ

สุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมบริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงนิลงทนุเผือ่ขายเปนรายการแยกตางหากในสวน

ของผูถอืหุน และจะบนัทกึในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็เมือ่กลุมบรษิทัไดจำหนายเงนิลงทนุนัน้ ราคาของเงนิลงทนุทีจ่ำหนายคำนวณโดยวธิถีวั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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The amounts of adjustments affecting the statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2012 
are summarised below.

 In Baht 

Statements of income  

Increase(Decrease)  in income tax (225,636) 

Increase(Decrease)  in gain attributable to equity 
     holders of the Company 225,636 

Increase(Decrease) in basic earnings per share (Baht) 0.002 

Statements of  comprehensive income  

Gain(Loss) on change in  value of   
available-for-sale investments 531,963 

6. ACCOUNTING POLICIES 

The principle accounting policies adopted in the preparation of the fi nancial statements are as follows:

6.1 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with an original 
maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

6.2 Short – term  investments

Investments in unit trusts of mutual funds which the Company holds as investments in securities held for trading 
are determined at fair value. Gains or losses arising from changes in the value of securities are included in 
statement of income

The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

6.3 Trade accounts receivable

Trade receivables are recognised initially at original invoice amount and subsequently measured at the remaining 
amount less allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding amounts at the year end.  The 
amount of the allowance is the difference between the carrying amount and the amount expected to be collectible. 
Bad debts are recognised in the profi t or loss as part of administrative expenses.

6.4 Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined by the weighted average 
method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of 
the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable discounts, allowances or rebates.  
The cost of fi nished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other direct costs and related 
production overheads, the latter being allocated on the basis of normal operating activities. Net realisable value is the 
estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses. 
Provision is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.

6.5 Available-for-sale investments 

Available-for-sale investments in are investments in listed securities stated at fair value with the objectives of long-
term investments. Fair value which calculated on the statement of fi nancial position date by the latest bid of the last 
offi cial day of the Stock Exchange of Thailand. The Company recognized its change in available-for-sale investments as 
separated item in shareholders’ equity and would be recorded in the statement of comprehensive income when there 
is a disposal of the investment. Average method is used for computation of cost of investments. When the decline in 
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เฉลีย่ แตถาการลดลงของราคาตลาดของ เงนิลงทนุทีถ่อืไวเปนการลดลงอยางถาวร ขาดทนุจากการลดราคาเงนิลงทนุนัน้จะถอืเปนขาดทนุจาก

การดอยคาทีเ่กดิขึน้จรงิและจะรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

6.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียง

ทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนำมารวมในการจัดทำงบ

การเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอำนาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทยอยดังกลาวไดขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุม

บริษัท ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว นโยบายการบัญชีสำหรับบริษัทยอยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช

นโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทในการจัดทำงบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีราคาทุน 

6.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคา

สะสม 

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

จำนวนป

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 10-20

เครื่องจักรและอุปกรณ 5

ยานพาหนะ 5-10

อุปกรณและเครื่องตกแตงสำนักงาน 5

เมื่อมีการขายหรือเลิกใชงานสินทรัพย บริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยนั้นออกจากบัญชีและรับรูผลกำไร

หรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยเหลานั้นในงบกำไรขาดทุน 

6.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ตนทุนการไดมาซึ่งสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก คาใชจายโดยตรงในการไดมาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการ สินทรัพยไมมีตัวตนแสดง

ตามราคาทุนหลังหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงรวมอยูในงบกำไร

ขาดทุน ซึ่งคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุของใบอนุญาตที่ไดรับเปนระยะเวลา 6 ป 

6.9 การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืนหรือเมื่อมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยเกินกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตราคาใดจะสูงกวา) โดยที่การ

ประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแตละรายการหรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี 

ในกรณทีีม่ลูคาตามบญัชขีองสนิทรพัยเกนิกวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนื บรษิทัไดรบัรูรายการขาดทนุจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน บริษัท

จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนๆ โดยบันทึกเปนรายไดอื่นเมื่อมีขอบงชี้วารายการขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยหมดไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง 

6.10 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บรษิทัแปลงคารายการทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศใหเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีท่ีเ่กดิรายการและแปลงคาสินทรัพยและหนี้

สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน   ณ วนัทีใ่นงบดลุ รายการกำไรและ

รายการขาดทนุทีเ่กดิจากรบัหรอืจายชำระทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ และทีเ่กดิการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึก

ทันทีในงบกำไรขาดทุน  
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market value of the investments in the securities of each type is permanent, the losses declining from such valuation will 
be loss of impairment and recognized included in determining earnings.

6.6 Investments  in subsidiaries

Subsidiaries, which are those entities in which the Group has an interest of more than one half of the voting rights 
or otherwise has power to exercise control over the operations are consolidated. Subsidiary is consolidated from 
the date on which control is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date that control 
ceases. All intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between group companies are 
eliminated; unrealised losses are also eliminated unless cost cannot be recovered. Where necessary, accounting 
policies of subsidiary has been changed to ensure consistency with the policies adopted by the Group. 

Investments in subsidiaries are reported by using the cost method of accounting in the separate fi nancial statements.

6.7 Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are initially recorded at cost. All assets except for land are stated at historical cost 
less accumulated depreciation.

Depreciation of plant and equipment are calculated on the straight line method over their estimated useful lives are 
as follows :

No. of Years

Buildings and building improvement     10-20

Machinery and equipment                            5

Vehicles   5-10

Offi ce equipment and fi xtures 5

When assets are sold or retired, the Company will eliminated their costs and accumulated depreciation from the 
accounts and any gain or loss resulting from their disposal is included in the statements of income.

6.8 Intangible assets

Intangible assets acquisition costs consist of expenses incurred directly in relation to obtaining the license for 
operation. Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any). 
Amortization of intangible assets, which has been computed using the straight-line method over the license periods 
of 6 years.

6.9 Impairment of assets

The Company reviewed the impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the 
recoverable amount of assets is below the carrying amount (the higher of an assets selling price or value in use). The 
review is made for individual assets or the cash generating unit.

In case that the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Company recognizes the 
impairment losses in the statements of income. The reversal of impairment losses recognized in prior years is 
recorded as other income when there is an indication that the impairment losses recognized for the assets no 
longer exist or are decreased.

6.10 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are translated into Thai Baht using the exchange rates prevailing at the date of 
the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Thai Baht at 
the exchange rate prevailing at the balance sheet date. Gains and losses resulting from the settlement of foreign 
currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, 
are recognized in the statements of income.
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6.11 การบัญชีสำหรับสัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่บริษัทเปนผูเชา 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา

การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา 

แลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา โดยจำนวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สิน

คงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา  ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย

จายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเชา สนิทรพัยทีไ่ดมาตามสญัญาเชาการเงนิจะคดิคาเสือ่มราคาตลอดอายกุารใชงานของ

สนิทรพัยทีเ่ชา  

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะจดัเปนสญัญาเชา

ดำเนนิงาน เงนิทีต่องจายภายใตสญัญาเชาดำเนนิงาน (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจทีไ่ดรบัจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใชวิธี

เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

6.12 ผลประโยชนของพนักงาน  

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษัท และพนักงานของบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ

ใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่บริษัทจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปน

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน  

บรษิทัคำนวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชวธิคีดิลดแตละหนวยทีป่ระมาณการไว (Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเชีย่วชาญอสิระ ไดทำการประเมนิภาระผกูพนัดงักลาวตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั  

ผลกำไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรประกนัภัย (Actuarial gains and losses) สำหรบัโครงการผลประโยชนหลงั

ออกจากงานของพนกังานจะรบัรูทนัทใีนกำไรหรอืขาดทนุ  

หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน 

หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

6.13 ประมาณการหนี้สิน   

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไป-ไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปน

ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชำระภาระผูกพัน

และจำนวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืน

คาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชำระประมาณการหนี้สินไปแลว 

6.14 โครงการผลประโยชน EMPLOYEE STOCK OPTIONS PLAN (ESOP) 

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทไดจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนตามโครงการ Employee Stock Options Plan (ESOP) 

จำนวน 2,800,000 หนวยใหกับพนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุน มีมูลคายุติธรรม ณ วันที่ใหสิทธิเทากับ 4.189 บาท

ตอหนึ่งสิทธิ มูลคายุติธรรมคำนวนโดยใชวิธีแบบจำลองทางการเงินแบบทวินาม (Binomial Option-Pricing Model) ขอมูลนำเขาแบบ

จำลองไดแก ราคาหุน ณ วันใหสิทธิ (2 มกราคม 2556) ในราคาหุนละ11.30 บาท  ราคาใชสิทธิ (Strike Price) หุนละ 8.20 บาท  

ความผันผวนที่คาดหวัง (Expected volatility) ซึ่งคำนวนจากขอมูลยอนหลังของราคาหุนของกิจการที่คลายกันเปนเวลาหนึ่งปกอนวันที่ให
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6.11 Accounting for leases - where a company is the lessee 

Leases of assets which substantially transfer all the risks and rewards of ownership are classifi ed as fi nance leases. 
Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property or 
the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is allocated to the principal and to the fi nance 
charges so as to achieve a constant rate on the fi nance balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of 
fi nance charges, are

included in other long-term payables. The interest element of the fi nance cost is charged to the statement of income 
over the lease period. The property, plant or equipment acquired under fi nance leases is depreciated the useful life of 
the asset.

Leases not transferring a signifi cant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee are classifi ed as 
operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the less or) are 
charged to the statement of income on a straight-line basis over the period of the lease.

6.12 Employee benefi ts

 Short-term employee benefi ts

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

Post-employment benefi ts 

 Defi ned contribution plans

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by 
employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions 
are recognised as expenses when incurred.

Defi ned benefi t plans 

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon retirement under 
labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defi ned benefi t plan. 

The obligation under the defi ned benefi t plan is determined by a professionally qualifi ed independent actuary based 
on actuarial techniques, using the projected unit credit method.

Actuarial gains and losses arising from other long-term benefi ts are recognised immediately in profi t or loss.

The defi ned benefi ts liability comprises the present value of the defi ned benefi t obligation less unrecognised past 
service cost and unrecognised actuarial gains or losses.

6.13 Provisions 

Provisins are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events, 
it is probable that an outfl ow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the 
amount can be made. Where the Company expects a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized 
as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.

6.14 Employee benefi ts - Employee Stock Options Plan (ESOP)

On 2 January 2013, the Company allocated the Company’s stock warrants of 2,800,000 units without any 
consideration to the employees of the Company according to the Employee Stock Options Plan. The fair value of 
the warrants at the grant date was Baht 4.189 per unit. The fair value is calculated using Binomial Option Pricing 
Model. The fi nancial input data comprises the underlying stock price at the grant date (2 January 2013) of Baht 
11.30 per share, the warrant strike price of Baht 8.20 per share, the expected volatility which was calculated from 
the historical data of similar business’s share over the period of 1 year prior to the grant date of 22.39%, the 
warrant exercise period of 3 years and the risk-free interest rate of 3.75% per annum. 

The fair value of warrant granted under Employee Stock Options Plan was recognized as expense in the statement 
of income over the life of the program of 3 years.
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สิทธิในอัตรารอยละ 22.39 ภายใตอายุการใชสิทธิเปนเวลา 3 ป และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง (Risk-free Interest rate) รอยละ 

3.75 ตอป 

มูลคายุติธรรมของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่ใหแกพนักงานไดทยอยรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของ

โครงการเปนเวลา 3 ป 

6.15 การรับรูรายได 

บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังลูกคาแลว 

ดอกเบี้ยรับรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น 

6.16 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลัก

เกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุม

บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมลูคาตาม

บญัชดีงักลาว หากมคีวามเปนไปไดคอนขางแนวาบรษิทัจะไมมกีำไรทางภาษเีพยีงพอตอการนำสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด

หรือบางสวนมาใชประโยชน 

กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไป

ยังสวนของผูถือหุน 

6.17 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  

กำไรตอหุนขัน้พืน้ฐานคำนวณโดยการหารกำไรสทุธดิวยจำนวนหุนสามญัถวัเฉลีย่ถวงนำ้หนกัทีช่ำระแลวในระหวางปของแตละป    

6.18 เครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การคา หนี้สินทาง

การเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา ภาษีเงินไดคางจายและคาใชจายคางจาย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะ

รายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

6.19 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี

ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่

แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณ

การที่สำคัญมีดังนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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6.15 Revenue recognition

The Company recognized sales as income when goods are delivered and the risks and rewards are transferred to 
customers.

Interest income is recognized on a time proportion basis that refl ects the effective yield on the asset.

Dividend income is recognized when the right to receive payment is established. 

6.16 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based 
on taxable profi ts determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

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

The Group recognise deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise deferred tax assets 
for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future 
taxable profi t will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can 
be utilised.

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent 
that it is no longer probable that suffi cient taxable profi t will be available to allow all or part of the deferred tax asset 
to be utilised.

The Group record deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are recorded directly to 
shareholders’ equity.

6.17 Basic earnings per share  

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income by weighted average number of paid - up 
ordinary shares during the years.

6.18 Financial instruments

Financial assets carried on the balance sheet include cash and cash equivalents, short-term investments and trade 
accounts receivable. Financial liabilities carried on the balance sheet include short-term loans from banks, trade 
accounts payable, accrued income tax and accrued expenses. The particular recognition methods adopted are disclosed 
in the individual policy statements associated with each item.

6.19 Critical accounting estimates and assumption 

The preparation of fi nancial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times requires 
management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These 
judgements and estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ from these 
estimates. Signifi cant judgements and estimates are as follows:

Property, plant and equipment and intangible assets

Management determines the estimated useful lives and residual values for the Company’s property, plant and 
equipment and intangible assets of the Company which are principally based on technical information. Management 
will also review the write-down of technically obsolete or un-used assets by disposal or abandonment.

Allowance for doubtful receivables

Allowance for doubtful receivables is considered based on analysis of aging and assessment of the current 
fi nancial position of customers. The Company determined the aging and status of customers for setting the 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคงเหลือสำหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท โดยสวน

ใหญอางอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยนั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจำหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการ

ขายหรือเลิกใช 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทใชหลักเกณฑการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปจจุบันของลูกหนี้เปนเกณฑในการ

พิจารณาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกำหนดชวงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไวเปนเกณฑในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คางชำระ 

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 

บริษัทพิจารณาคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปจจุบันของสินคาคงเหลือเปนเกณฑ 

มูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับหมายถึง มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากการขาย หักดวยตนทุนสวนเพิ่มจากการทำตอเพื่อใหสินคานั้นสำเร็จรูป 

หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการทำใหสินคานั้นพรอมขายไดในราคาที่คาดวาจะไดรับ 

6.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนโดยทาง

ตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยใน

เครือเดียวกัน   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรง

หรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกใน

ครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ

มากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

7. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

7.1 ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกำหนดราคา 

 ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย  

บจ. พาโตครอปแคร ถือหุนโดยบริษัทและกรรมการรวมกัน 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน   

บจ. เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

บจ. เอเชียเหมืองแรอุตสาหกรรม ผูถือหุนและกรรมการรวมกัน 

  

 นโยบายราคา 

รายไดจากการขาย ราคาปกติธุรกิจเทากับราคาที่คิดกับคูคารายอื่น 

คาบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา 

รายไดคาสาธารณูปโภค ราคาทุน 

คาเชารับ/คาเชาจาย ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา 

7.2 ยอดคงเหลือระหวางบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน  

บริษัทมีรายการยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทยอย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
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allowance for doubtful accounts based on the outstanding balances. 

Allowance for net realizable value

The Company considers the allowance for net realizable value based on the estimate of selling price in the 
ordinary course of business and normal condition of inventory. The net realizable value is the estimate of the 
selling price in the ordinary course of business, less the costs of completion and selling expenses.

6.20 Related parties

Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, 
or are under  common control with, the Company, including holding  companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are 
related parties of the Company. Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power 
of the Company that gives them signifi cant infl uence over the enterprise, key management personnel, including directors 
and offi cers of the Company and close members of the family of these individuals and companies associated with these 
individuals also constitute related parties. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and 
not merely the legal form.

7. TRANSACTIONS WITH  RELATED PARTIES 

7.1 Relationships and pricing policies 

Relationships

Subsidiary

Pato crop care  Co.,Ltd. Shareholding by the Company and Directorship

Related companies :

Kentex Properties Co.,Ltd. Common Shareholders and Directors

Asia Mineral Processing Co.,Ltd. Common Shareholders and Directors

Pricing policy

Sales At normal business prices as same as other entities

Rantal income/Rental expenses At Contract price which had been agreed upon

Facilities charge income At cost

Management fee At Contract price which had been agreed upon

7.2 Balance of transaction with related parties 

Balances of transactions with related parties as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:
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ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การคา     

บจ. พาโตครอปแคร - - 11,804,316 - 

ลูกหนี้อื่น     

บจ. พาโตครอปแคร - - 11,388,867 - 

7.3 รายไดและคาใชจายระหวางบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน  

รายการบญัชทีีม่สีาระสำคญักบับรษิทัยอย บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วของกนัสำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

รายไดจากการขาย     

บจ. พาโตครอปแคร - - 52,631,001 - 

รายไดเงินปนผล     

บจ. พาโตครอปแคร - - 8,000,000 - 

รายไดคาเชา     

บจ. พาโตครอปแคร - - 600,000 - 

รายไดคาสาธารณูปโภค     

บจ. เอเชียเหมืองแรอุตสาหกรรม 54,021 51,570 54,021 51,570 

คาเชาจาย     

บจ. เคนเท็กซ พรอพเพอรตี้ส 840,000 840,000 840,000 840,000 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 5,542,200 5,657,700 5,542,200 5,657,700 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสด  257,260 393,475 257,260 393,475 

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย 12,011,769 9,829,159 6,943,639 4,961,710 

เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 21,056,792 5,770,631 8,655,119 5,749,620 

ตั๋วแลกเงิน 40,071,578 - 40,071,578 - 

       รวม 73,397,399 15,993,265 55,927,596 11,104,805 

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 0.50 – 3.00 ตอป  ( 2555 : รอยละ 0.50 - 3.55  ตอป) 
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 In Baht 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Trade accounts receivable     

   Pato Crop Care Co.,Ltd. - - 11,804,316 - 

Other accounts receivable     

   Pato Crop Care  Co.,Ltd. - - 11,388,867 - 

7.3 Revenue and expenses transactions between related parties

Transaction with related parties for the years ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:

 In Baht 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Revenue from sales      

   Pato Crop Care  Co.,Ltd - - 52,631,001 - 

Dividend income     

   Pato Cro p Care  Co.,Ltd - - 8,000,000 - 

Rental income     

   Pato Crop Care  Co.,Ltd - - 600,000 - 

Facilities income     

   Asia Mineral Processing Co.,Ltd. 54,021 51,570 54,021 51,570 

Rental expenses     

   Kentex Properties Co.,Ltd. 840,000 840,000 840,000 840,000 

Directors’ and managements’remuneration  5,542,200 5,657,700 5,542,200 5,657,700 

8. CASH AND CASH  EQUIVALENTS    

 In Baht 

 Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements 

 2013 2012 2013 2012 

Cash on hand  257,260 393,475 257,260 393,475 

Saving Accounts 12,011,769 9,829,159 6,943,639 4,961,710 

Current Accounts 21,056,792 5,770,631 8,655,119 5,749,620 

Bill of Exchange 40,071,578 - 40,071,578 - 

       Total   73,397,399 15,993,265 55,927,596 11,104,805 

The weighted average effective interest rates of deposits at fi nancial institutions were 0.50% - 3.00% per annum (2012: 0.50% 
– 3.55% per annum).   
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9. เงินลงทุนชั่วคราว  

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

 ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม 

หนวยลงทุน  225,299,359 209,355,948 193,983,830 195,431,375 

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (15,943,411) - 1,447,545 - 

ตราสารทุน– ราคายุติธรรม 209,355,948 209,355,948 195,431,375 195,431,375 

เงินฝากประจำ 6 - 7 เดือน  20,000,000 20,000,000 80,000,000 80,000,000 

         รวม 229,355,948 229,355,948 275,431,375 275,431,375 

10. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น   

                                                                                            บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 7.2) 
- - 11,804,316 - 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 114,219,783 59,588,059 101,658,274 59,588,059 

   รวมลูกหนี้การคา 114,219,783 59,588,059 113,462,590 59,588,059 

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

   (หมายเหตุ 7.2) 
- - 11,388,867 - 

ดอกเบี้ยคางรับ 235,569 1,288,496 235,569 1,288,496 

คาใชจายจายลวงหนา 956,655 840,158 956,655 840,158 

เงินทดรองจาย 1,015,150 976,809 1,015,150 976,809 

ลูกหนี้อื่นๆ 4,502 4,895 4,502 4,895 

รวม 116,431,659 62,698,417 127,063,333 62,698,417 

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้ 

                                                                                            บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนี้การคา - บริษัททีเกี่ยวของกัน     

ยังไมครบกำหนดชำระ - - 11,804,316 - 

  รวมลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน                            - - 11,804,316 - 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น                   

ยังไมครบกำหนดชำระ 107,553,479 58,243,723 94,991,970 58,243,723 

เกินกำหนดชำระ      

นอยกวา 3 เดือน 6,391,152 1,733,676 6,391,152 1,733,676 

            10 – 12 เดือน 73,872 - 73,872 - 

            มากกวา 12 เดือน 225,880 24,600 225,880 24,600 
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9. SHORT - TERM INVESTMENTS 

 In Baht 

 Consolidated and Separated financial statements 

 2013 2012 

 At cost At fair value At cost At fair value 

Unit Trust 225,299,359 209,355,948 193,983,830 195,431,375 

Unrealized gain (15,943,411) - 1,447,545 - 

Unit Trust – at fair value 209,355,948 209,355,948 195,431,375 195,431,375 

Fixed deposits 6 - 7 months 20,000,000 20,000,000 80,000,000 80,000,000 

       Total 229,355,948 229,355,948 275,431,375 275,431,375 

10. TRADE AND OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE 

 In Baht 

 Consolidated financial statements Separate  financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Trade accounts receivable - Related  
  company  (Note7.2) 

- - 11,804,316 - 

Trade accounts receivable - other Companies 114,219,783 59,588,059 101,658,274 59,588,059 

   Total trade accounts receivable 114,219,783 59,588,059 113,462,590 59,588,059 

Other accounts receivable - Related 
companies  (Note7.2) 

- - 11,388,867 - 

Interest receivable 235,569 1,288,496 235,569 1,288,496 

Prepaid expenses 956,655 840,158 956,655 840,158 

Advances 1,015,150 976,809 1,015,150 976,809 

Other accounts receivable 4,502 4,895 4,502 4,895 

         Total 116,431,659 62,698,417 127,063,333 62,698,417 

Trade accounts receivable as at 31 December 2013 and 2012 are as follows:

 In Baht 
 Consolidated financial statements Separated financial statements 
 2013 2012  2013 2012 

Trade accounts receivable - Related company     
Not yet due - - 11,804,316 - 

Total trade accounts receivable -Related company - - 11,804,316 - 

Trade accounts receivable – Other companies     
Within credit terms 107,553,479 58,243,723 94,991,970 58,243,723 

Overdue  :      
Less than 3 months 6,391,152 1,733,676 6,391,152 1,733,676 

10 – 12 months 73,872 - 73,872 - 

More than12 months 225,880 24,600 225,880 24,600 
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         รวม 114,244,383 60,001,999 101,682,874 60,001,999 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,600) (413,940) (24,600) (413,940) 

  รวมลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น - สุทธิ                            114,219,783 59,588,059 101,658,274 59,588,059 

11. สินคาคงเหลือ 

                                                                                            บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

สินคาสำเร็จรูป 19,344,490 12,231,647 18,692,174 12,231,647 

งานระหวางทำ 2,616,335 1,091,775 2,273,208 1,091,775 

วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ 119,869,828 77,636,206 119,869,828 77,636,206 

         รวม 141,830,653 90,959,628 140,835,210 90,959,628 

12. เงินลงทุนเผื่อขาย  

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 

 ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม 

ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย 12,359,349 14,304,000 6,338,286 8,998,100 

กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,944,651 - 2,659,814 - 

         รวม 14,304,000 14,304,000 8,998,100 8,998,100 

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

   ทุนชำระแลว สัดสวน วิธีราคาทุน 

 ประเภทกิจการ (บาท) เงินลงทุน (บาท) 

บริษัท พาโต ครอป แคร จำกัด ผลิตและจำหนายยาปราบศัตรูพืช 5,000,000 รอยละ 100 5,000,000 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2554 มมีตใิหลงทนุในบรษิทั พาโต ครอป แคร จำกดั ในสัดสวนรอยละ 100 เปน

จำนวนเงนิ 5 ลานบาท  
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         Total 114,244,383 60,001,999 101,682,874 60,001,999 

Less  Allowance for doubtful accounts (24,600) (413,940) (24,600) (413,940) 

Total trade accounts receivable - Other companies 114,219,783 59,588,059 101,658,274 59,588,059 

11. INVENTORIES

 In Baht 

 Consolidated financial statements Separated financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Finished  Goods 19,344,490 12,231,647 18,692,174 12,231,647 

Work In Process 2,616,335 1,091,775 2,273,208 1,091,775 

Raw Material and Packaging Supplies 119,869,828 77,636,206 119,869,828 77,636,206 

Total 141,830,653 90,959,628 140,835,210 90,959,628 

12. AVAILABLE-FOR-SALE INVESTMENTS 

 In Baht 

 Consolidated and Separated financial statements 

 2013 2012 

 At cost At fair value At cost At fair value 

Available-for-sale investments 12,359,349 14,304,000 6,338,286 8,998,100 

Unrealized gain 1,944,651 - 2,659,814 - 

Total 14,304,000 14,304,000 8,998,100 8,998,100 

13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY

Separate fi nancial statements as at 31 December 2013 and 2012

 Activities 
Paid up Capital        

(In Baht) 
% Holdings 

At Cost                          
(In Baht) 

Pato Crop care Co.,Ltd. formulating and distributing of pesticide 5,000,000 100 5,000,000 

According to the resolution of the Board of directors’ meeting on 10 November 2011, had the resolution to approve 
the investment in Pato Crop care Co.,Ltd. in proportion of investment 100% amounted to Baht 5 million.
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 ที่ดิน 

อาคารและ 
สวนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ ยานพาหนะ 

อุปกรณและ
เครื่องตกแตง
สำนักงาน รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555       

     ราคาทุน 17,992,252 88,136,509 55,553,220 44,633,687 20,263,314 226,578,982 

    หัก คาเสื่อมราคาสะสม - (75,487,441) (50,015,305) (21,421,898) (19,232,867) (166,157,511) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชี    17,992,252 12,649,068 5,537,915 23,211,789 1,030,447 60,421,471 

รายการระหวางป สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 

      

     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  17,992,252 12,649,068 5,537,915 23,211,789 1,030,447 60,421,471 

     บวก ซื้อสินทรัพย - 168,043 352,525 3,311,500 273,732 4,105,800 

     หัก    จำหนายสินทรัพย - - - (1) - (1) 

              คาเสื่อมราคา - (4,467,386) (2,133,635) (4,052,029) (373,736) (11,026,786) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 17,992,252 8,349,725 3,756,805 22,471,259 930,443 53,500,484 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555       

     ราคาทุน 17,992,252 88,304,552 48,443,095 45,535,887 20,240,066 220,515,852 

    หัก คาเสื่อมราคาสะสม - (79,954,827) (44,686,290) (23,064,628) (19,309,623) (167,015,368) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชี    17,992,252 8,349,725 3,756,805 22,471,259 930,443 53,500,484 

 

 บาท 

 ที่ดิน 

อาคารและ 
สวนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ ยานพาหนะ 

อุปกรณและ
เครื่องตกแตง
สำนักงาน รวม 

รายการระหวางป สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 

      

     มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป  17,992,252 8,349,725 3,756,805 22,471,259 930,443 53,500,484 

     บวก ซื้อสินทรัพย - 321,000 769,800 - 424,303 1,515,103 

     หัก    จำหนายสินทรัพย - - (1) - - (1) 

              คาเสื่อมราคา - (4,188,087) (1,744,442) (4,169,482) (423,501) (10,525,512) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 17,992,252 4,482,638 2,782,162 18,301,777 931,245 44,490,074 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556       

     ราคาทุน 17,992,252 88,625,552 49,175,445 45,535,887 20,664,369 221,993,505 

    หัก คาเสื่อมราคาสะสม - (84,142,914) (46,393,283) (27,234,110) (19,733,124) (177,503,431) 

    มูลคาสุทธิตามบัญชี    17,992,252 4,482,638 2,782,162 18,301,777 931,245 44,490,074 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลคาตามราคาทุนของอาคารและอุปกรณที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมีจำนวนเงิน 

69.9 ลานบาท และ 62.4 ลานบาทตามลำดับ 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Consolidated and Separate fi nancial statements 

  
 In Baht 

 Land Building and 
building 

improvement 

Machinery and 
equipment 

Vehicles Office 
equipment and 

fixtures 

Total 

At 1 January 2012       

   Cost              17,992,252 88,136,509 55,553,220 44,633,687 20,263,314 226,578,982 

   Less  Accumulated depreciation       - (75,487,441) (50,015,305) (21,421,898) (19,232,867) (166,157,511) 

   Net book amount                    17,992,252 12,649,068 5,537,915 23,211,789 1,030,447 60,421,471 

Transactions for the year ended  
     31 December 2012 

      

Opening net book amount                                           17,992,252 12,649,068 5,537,915 23,211,789 1,030,447 60,421,471 

Add   Acquisition - 168,043 352,525 3,311,500 273,732 4,105,800 

Less   Disposals - - - (1) - (1) 

              Depreciation    - (4,467,386) (2,133,635) (4,052,029) (373,736) (11,026,786) 

   Closing net book amount 17,992,252 8,349,725 3,756,805 22,471,259 930,443 53,500,484 

At 31 December 2012       

   Cost              17,992,252 88,304,552 48,443,095 45,535,887 20,240,066 220,515,852 

   Less  Accumulated depreciation          - (79,954,827) (44,686,290) (23,064,628) (19,309,623) (167,015,368) 

   Net book amount                    17,992,252 8,349,725 3,756,805 22,471,259 930,443 53,500,484 

 In Baht 

 Land Building and 
building 

improvement 

Machinery and 
equipment 

Vehicles Office 
equipment and 

fixtures 

Total 

Transactions for the year ended  
     31 December  2013 

      

Opening net book amount                                           17,992,252 8,349,725 3,756,805 22,471,259 930,443 53,500,484 

Add   Acquisition - 321,000 769,800 - 424,303 1,515,103 

Less   Disposals - - (1) - - (1) 

              Depreciation    - (4,188,087) (1,744,442) (4,169,482) (423,501) (10,525,512) 

   Closing net book amount 17,992,252 4,482,638 2,782,162 18,301,777 931,245 44,490,074 

At 31 December 2013       

   Cost              17,992,252 88,625,552 49,175,445 45,535,887 20,664,369 221,993,505 

   Less  Accumulated depreciation          - (84,142,914) (46,393,283) (27,234,110) (19,733,124) (177,503,431) 

   Net book amount                    17,992,252 4,482,638 2,782,162 18,301,777 931,245 44,490,074 

As at 31 December 2013 and 2012, the Company has fully depreciated building and equipment at the 
amounting to Baht 69.9 million and  Baht 62.4 million,respectively.
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15. สินทรัพยไมมีตัวตน(ทะเบียนยา) 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน
ระหวางขอขึ้น

ทะเบียน 
 

รวม 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555    

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป - 15,100,913 15,100,913 

บวก เพิ่มระหวางป - 9,201,031 9,201,031 

โอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 4,102,491 (4,102,491) - 

หัก คาตัดจำหนาย (170,837) - (170,837) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 3,931,654 20,199,453 24,131,107 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

ราคาทุน 4,102,491 20,199,453 24,301,944 

หัก   คาตัดจำหนายสะสม (170,837) - (170,837) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 3,931,654 20,199,453 24,131,107 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556    

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 3,931,654 20,199,453 24,131,107 

บวก เพิ่มระหวางป - 8,643,161 8,643,161 

โอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 9,625,900 (9,625,900) - 

หัก คาตัดจำหนาย (1,053,810) - (1,053,810) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 12,503,744 19,216,714 31,720,458 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    

ราคาทุน 13,557,554 19,216,714 32,774,268 

หัก   คาตัดจำหนายสะสม (1,053,810) - (1,053,810) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 12,503,744 19,216,714 31,720,458 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

Contents



Annual Report 2013, 
Pato Chemical Industry Public Co., Ltd. 156

15. INTANGIBLE ASSETS (PRODUCT REGISTRATION)

 In Baht 

 Consolidated financial statements 

 Intangible assets 
Intangible assets 

in process Total 

Transactions during the year ended 
   31 December 2012    

Opening net book value - 15,100,913 15,100,913 

Add Acquisition of computer software - 9,201,031 9,201,031 

Transfer to intangible assets 4,102,491 (4,102,491) - 

Less amortization (170,837) - (170,837) 

Closing net book value 3,931,654 20,199,453 24,131,107 

As at 31 December 2012    

Cost 4,102,491 20,199,453 24,301,944 

Less : Accumulated amortization (170,837) - (170,837) 

Closing net book value  3,931,654 20,199,453 24,131,107 

Transactions during the year ended  
   31 December 2013    

Opening net book value 3,931,654 20,199,453 24,131,107 

Add Acquisition of computer software - 8,643,161 8,643,161 

Transfer to intangible assets 9,625,900 (9,625,900) - 

Less amortization (1,053,810) - (1,053,810) 

Closing net book value 12,503,744 19,216,714 31,720,458 

As at 31 December 2013    

Cost 13,557,554 19,216,714 32,774,268 

Less : Accumulated amortization (1,053,810) - (1,053,810) 

Closing net book value  12,503,744 19,216,714 31,720,458 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน
ระหวางขอขึ้น

ทะเบียน 
 

รวม 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555    

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป - 15,100,913 15,100,913 

บวก เพิ่มระหวางป - 9,149,355 9,149,355 

โอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 4,102,491 (4,102,491) - 

หัก คาตัดจำหนาย (170,837) - (170,837) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 3,931,654 20,147,777 24,079,431 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

ราคาทุน 4,102,491 20,147,777 24,250,268 

หัก   คาตัดจำหนายสะสม (170,837) - (170,837) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 3,931,654 20,147,777 24,079,431 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556    

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 3,931,654 20,147,777 24,079,431 

บวก เพิ่มระหวางป - 8,488,447 8,488,447 

โอนเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 9,625,900 (9,625,900) - 

หัก คาตัดจำหนาย (1,053,810) - (1,053,810) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 12,503,744 19,010,324 31,514,068 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    

ราคาทุน 13,557,554 19,010,324 32,567,878 

หัก   คาตัดจำหนายสะสม (1,053,810) - (1,053,810) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 12,503,744 19,010,324 31,514,068 

16. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

                                                                                            บาท 

 2556 2555 

หนี้สินตามสัญญาทรัสตรีซีท 53,845,338 36,218,500 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยมืจากธนาคารจำนวน 1,204.5 ลานบาท และ 1,196.0 ลานบบาท 

อตัราดอกเบีย้รอยละ 1.35 - 1.75 ตอป (2555 : รอยละ  1.40 - 1.63 ตอป) 
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 In Baht 
 Separate financial statements 
 Intangible assets Intangible assets 

in process 
Total 

Transactions during the year ended  
  31 December 2012 

   

Opening net book value - 15,100,913 15,100,913 

Add Acquisition of computer software - 9,149,355 9,149,355 

Transfer to intangible assets 4,102,491 (4,102,491) - 

Less amortization (170,837) - (170,837) 

Closing net book value 3,931,654 20,147,777 24,079,431 

As at 31 December 2012    

Cost 4,102,491 20,147,777 24,250,268 

Less : Accumulated amortization (170,837) - (170,837) 

Closing net book value  3,931,654 20,147,777 24,079,431 

Transactions during the year ended  
  31 December 2013 

   

Opening net book value 3,931,654 20,147,777 24,079,431 

Add Acquisition of computer software - 8,488,447 8,488,447 

Transfer to intangible assets 9,625,900 (9,625,900) - 

Less amortization (1,053,810) - (1,053,810) 

Closing net book value 12,503,744 19,010,324 31,514,068 

As at 31 December 2013    

Cost 13,557,554 19,010,324 32,567,878 

Less : Accumulated amortization (1,053,810) - (1,053,810) 

Closing net book value  12,503,744 19,010,324 31,514,068 

16. SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

 In Baht 

 Consolidated and Separated    financial 

statements 

 2013 2012 

   

Liabilities under trust receipts 53,845,338 36,218,500 

As at 31 December 2013 and 2012, the Company has the facilities available with bank overdrafts and loans from 
banks in the amount of Baht 1,204.5 million and Baht 1,196.0 million, respectively, which bear interest at the rate 
of 1.35% – 1.75% per annum (2012 : 1.40% - 1.63% per annum)
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17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 29,679,217 3,820,175 29,677,826 3,820,175 

คาใชจายคางจาย 27,555,282 15,498,191 26,351,534 15,468,191 

          รวม 57,234,499 19,318,366 56,029,360 19,288,366 

18. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554  

บรษิทัจายคาชดเชยผลประโยชนหลงัออกจากงานและบำเหนจ็ ตามขอกำหนดของพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผล

ประโยชนเมือ่เกษยีณ และผลประโยชนระยะยาวอืน่แกพนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

 บาท 

 2556 2555 

สำหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม  8,097,589 8,108,721 

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย 512,958 479,668 

ผลประโยชนที่จายระหวางป (1,775,700) (490,800) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,834,847 8,097,589 

คาใชจายที่รับรูในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 บาท 

 2556 2555 

ตนทุนบริการปจจุบัน 289,921 277,899 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 223,037 201,769 

รวม 512,958 479,668 

คาใชจายที่รับรูในกำไรหรือขาดทุนขางตน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้ 

 บาท 

 2556 2555 

คาใชจายในการบริหาร 512,958 479,668 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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17. TRADE AND OTHER ACCOUNTS PAYABLE

 In Baht 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Trade accounts payable –  
   other companies 

29,679,217 3,820,175 29,677,826 3,820,175 

Accrued expenses 27,555,282 15,498,191 26,351,534 15,468,191 

       Total 57,234,499 19,318,366 56,029,360 19,288,366 

18. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

The Company adopted TAS 19 Employee Benefi ts with effect from 1 January 2011.  

The Company operate post employment benefi t and pension based on the requirement of Thai Labour Protection Act B.E. 
2541 (1998) to provide retirement benefi ts and other long term benefi t to employees based on pensionable remuneration 
and length of service.

Movement in the present value of the defi ned benefi t obligations:

 In Baht 

 2013 2012 

For the year ended 31 December    

Defined benefit obligations at 1 January  8,097,589 8,108,721 

Current service costs and interest 512,958 479,668 

Employee benefit paid (1,775,700) (490,800) 

Defined benefit obligations at 31 December   6,834,847 8,097,589 

Expense recognized in profi t or loss for the year ended 31 December 2013 and 2012

 In Baht 

 2013 2012 

Current service costs  289,921 277,899 

Interest on obligation 223,037 201,769 

Total 512,958 479,668 

The above expense recognized in profi t or loss is recognized in the following line items for the year ended 31 December 
2013 and 2012

 In Baht 

 2013 2012 

   

Administrative expenses 512,958 479,668 
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ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

อัตราคิดลด รอยละ 4.32 – 4.41 ตอป

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน รอยละ 5.08 – 5.31

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ผันแปรตามอายุพนักงาน รอยละ 7 - 18

อัตรามรณะ อัตราตามตารางมรณะไทยป 2540

แยกเกณฑตามเพศชายและหญิง

19. ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจำนวน 2,800,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกพนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไมเกิน 3 ป นับ

แตวันที่ออก บริษัทไดกำหนดราคาการใชสิทธิในราคา 8.20 บาทตอหุน ภายใตอัตราการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุน

สามัญได 1 หุน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ ได 4 ครัง้ คอืเดอืนมนีาคม 2558 มถินุายน 2558 กนัยายน 2558 และธนัวาคม 2558 

บรษิทัไดจดัสรรใบสำคญัแสดงสทิธใิหแกพนกังานในวนัที ่2 มกราคม 2556 และมีกำหนดวันใชสิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่  31 มีนาคม 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคายุติธรรมของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่จัดสรรใหแกพนักงานมีมูลคาทั้งสิ้น 11.73 ลานบาท 

(คิดเปนจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจำนวน 2.80 ลานหนวยในมูลคายุติธรรมหนวยละ 4.189 บาท) รายการเคลื่อนไหวของใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หนวย :  1  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนตนป - 

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่ออกใหระหวางป 2,800,000 

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนที่มีการใชสิทธิระหวางป - 

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนปลายป 2,800,000 

คาใชจายผลตอบแทนพนักงาน (บาท) 3,895,425 

20. สำรองตามกฎหมาย 

บรษิทัไดจดัสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จำกดั พ.ศ. 2535 ไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังหัก

ขาดทุนสะสมตนป (ถามี) จนกวาสำรองจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไมสามารถนำมา

จายปนผลได ในป 2555 บรษิทัมกีารตัง้สำรองตามกฎหมายเพิม่จำนวน 0.3 ลานบาท 

21. เงินปนผลจาย 

ในที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานสำหรับป 2555 

จำนวน 140 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนเงินปนผลจำนวน 84.00 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 8 พฤษภาคม 

2556 

ในที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานสำหรับป 2554 

จำนวน 140 ลานหุน ในอัตราหุนละ 1.08 บาท เปนเงินปนผลจำนวน 151.20 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 8 พฤษภาคม 

2555 
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Principal actuarial assumptions at the reporting date

For the year ended 31 December  2013 and 2012

Discount rate 4.32 – 4.41% per annum

Salary increase rate 5.08 – 5.31%

Employee turnover rate
Scale related to Age
ranging from 7 – 18%

Mortality rate
According to Thailand TMO 1997 
male and female tables

19. EMPLOYEE STOCK OPTIONS PLAN (ESOP)

At the extraordinary shareholder’s meeting No.1/2012 held on 14 November 2012, the shareholders passed the resolution 
to allocate the ESOP warrants of 2,800,000 units without any consideration to employees of the Company. The warrants 
are 3 years maturity commencing from date of issue. The exercise price is Baht 8.20 per share under the exercise ratio of 
1 warrant per 1 new share. Holder can exercise right 4 times, in March 2015/ June 2015/September 2015 and December 
2015.

The warrants were allocated to the employees on 2 January 2013 with the fi rst exercise date on 31 March 2015.

As at 31 December 2013, total fair value of stock warrants allocated to the employees according to the program was Baht 
11.73 million (accounted for 2.80 million units of allocated warrant with fair value of Baht 4.189 per unit.) The movement 
of allocated warrant for the year ended 31 December 2013 are as follow:  

Consolidated and separate fi nancial statements

 Unit : 1 unit of warrant 

Outstanding warrant at the beginning of the period - 

Warrants issued and allocated during the period 2,800,000 

Warrants exercised during the period - 

Outstanding warrant at the end of the period 2,800,000 

Employee benefit expenses under ESOP (In Baht) 3,895,425 

20. LEGAL RESERVE

The legal reserve of the Company was established in accordance with the provisions of the Thai public Company 
Limited Act B.E. 2535, which requires the appropriation as legal reserve of at least 5% of net income for the 
year until the reserve reaches 10% of the authorized share capital. This reserve is not available for dividend 
distribution. In the year 2012 the Company has appropriated for legal reserve of Baht 0.3 million.

21. DIVIDENDS PAID

At the ordinary shareholders’ meeting dated on 23 April 2013, the shareholders approved the payment of dividends at 
Baht 0.60 per share for 140 million shares totaling Baht 84 million out of operating of the year 2012. The Company 
has already paid for such dividends on 8 May 2013.

At the ordinary shareholders’ meeting dated on 24 April 2012, the shareholders approved the payment of dividends at 
Baht 1.08 per share for 140 million shares totaling Baht 151.20 million out of operating of the year 2011. The Company 
has already paid for such dividends on 8 May 2012.
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22. รายไดจากการลงทุน 

รายไดจากการลงทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 1,149,329 4,051,617 1,149,329 4,051,617 

กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้น 
    จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(17,224,755) 1,350,030 (17,224,755) 1,350,030 

เงินปนผลรับ 16,596,713 20,157,025 16,596,713 20,157,025 

ดอกเบี้ยรับ 517,052 4,710,930 517,052 4,679,587 

          รวม 1,038,339 30,269,602 1,038,339 30,238,259 

23. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายตามลักษณะที่สำคัญไดแก 

บาท

2556 2555

การเปลี่ยนแปลงในวัตถุดิบ งานระหวางทำ   และสินคาสำเร็จรูป (49,875,582) (6,018,745)

ซื้อวัตถุดิบ 484,121,381 228,038,847

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 10,525,512 9,166,371

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 63,535,242 50,013,167

 

24. ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับและสอบทาน

อยางสม่ำเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสวนงานทางธุรกิจเดียวและดำเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวใน

ประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 

 

25. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัทไดจัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเขาเปนกองทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2539  

ตามระเบียบกองทุน พนักงานจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนแตละเดือน และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงิน

เดือนพนักงาน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบที่บริษัทจายกองทนุและบนัทกึเปนคาใชจาย สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม 2556 และ 2555 มจีำนวน 1.61 ลานบาท และ 1.50 ลานบาท ตามลำดับ 
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22. INVESTMENT INCOME

Investment income for the years ended 31 December 2013 and 2012

 In Baht 

 Consolidated financial statements Separated financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

Gain on disposal of short – term 

     investments 
1,149,329 4,051,617 1,149,329 4,051,617 

Unrealized loss from changes  

   in value of investments 
(17,224,755) 1,350,030 (17,224,755) 1,350,030 

Dividends income 16,596,713 20,157,025 16,596,713 20,157,025 

Interest income 517,052 4,710,930 517,052 4,679,587 

       Total 1,038,339 30,269,602 1,038,339 30,238,259 

23. EXPENSES BY NATURE

Signifi cant expenses by nature are as follows :

In Baht

2013 2012

Changes in raw material, work in process and 

    fi nished goods (49,875,582) (6,018,745)

Purchase raw material 484,121,381 228,038,847

Depreciation and amortization 10,525,512 9,166,371

Staff costs 63,535,242 50,013,167

24. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed 
by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment 
and assess its performance.

The Group engaged in a business of formulating and distributing of pesticide. The Company operates in one geo-
graphical area in Thailand. Therefore, these fi nancial statements present the fi nancial information by segment. 

25. EMPLOYEE’S PROVIDENT FUND

The Company established a contributory registered provident fund in accordance with the provident fund Act, 
B.E.2530. The provident fund plan was registered on 29 May 1996.

Under the plan, the employees contribute monthly the amounts equivalent 5% of their basic salaries. The 
Company contributes at the rates of 5% of the employees basic salaries. The Company appointed a fund manager 
to manage the fund in accordance with the terms and conditions prescribed in the Ministerial Regulation No.2 B.E. 
2532 issued under the Provident fund Act. B.E. 2530.

The Company’s contributions charged to expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 amounted to 
Baht 1.61 million and Baht 1.50 million, respectively.
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26. ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556  2555 2556  2555 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     

ภาษีเงินไดระหวางป 31,337,411 21,735,452 29,089,101 21,735,452 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล  

แตกตางชั่วคราวและการกลับรายการผล

แตกตางชั่วคราว 

(318,178) (225,636) (318,178) (225,636) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน                      

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31,019,233 21,509,816 28,770,923 21,509,816 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2556 2555 2556 2555 

อัตราภาษี 
(รอยละ) 

อัตราภาษี 
(รอยละ) (ปรับปรุงใหม) 

อัตราภาษี 
(รอยละ) 

อัตราภาษี 
(รอยละ) (ปรับปรุงใหม) 

กำไรกอนภาษีเงินได 166,015,437 107,026,131 163,003,575 107,059,569 

จำนวนภาษีตามอัตราเงินได 20 33,203,087 23 24,616,010 20 32,600,715 23 24,623,701 

รายไดที่ไมตองเสียภาษี (2,957,327) (3,631,597) (4,557,327) (3,631,597) 

คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม (345,381) (432,912) (391,319) (432,912) 

คาใชจายตองหามทางภาษี 1,437,032 1,183, 951 1,437,032 1,176, 260 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 31,337,411 21,735,452 29,089,101 21,735,452 

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว (318,178) (225,636) (318,178) (225,636) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 19 31,019,233 20 21,509,816 18 28,770,923 20 21,509,816 

 

การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 

ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 

เหลืออัตรารอยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสอง

รอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลำดับ  

ทั้งนี้เปนที่เชื่อไดวารัฐบาลจะดำเนินการแกไขกฎหมายเพื่อใหอัตราภาษีไมสูงไปกวารอยละ 20 สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2558 เปนตนไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 
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26. INCOME TAX

Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:

 In Baht 

 Consolidated financial statements Separated financial statements 

  2013 2012 2013 2012 

Current income tax:     

Interim corporate income tax charge 31,337,411 21,735,452 29,089,101 21,735,452 

Deferred tax:     

Relating to origination and reversal of 
temporary differences   (318,178) (225,636) (318,178) (225,636) 

Income tax expense reported in the 
statements of income 31,019,233 21,509,816 28,770,923 21,509,816 

Reconciliation of effective tax rate   In Baht 

 Consolidated financial statements Separated financial statements 

 2013 2012 2013 2012 

 
Rate 
(%) 

 
Rate 
(%) 

(Restated) 
Rate 
(%) 

 
Rate 
(%) 

(Restated) 

Profit before tax  166,015,437  107,026,131  163,003,575  107,059,569 

Income tax using the Thai corporation 
tax rate 

20 33,203,087 23 24,616,010 20 32,600,715 23 24,623,701 

Income not subject to tax  (2,957,327)  (3,631,597)  (4,557,327)  (3,631,597) 

Additional expense deductions allowed  (345,381)  (432,912)  (391,319)  (432,912) 

Non-deductible expenses  1,437,032  1,183,951  1,437,032  1,176,260 

Current income tax  31,337,411  21,735,452  29,089,101  21,735,452 

Relating to temporary differences  (318,178)  (225,636)  (318,178)  (225,636) 

Income tax expenses reported in the 
statement of comprehensive income 

19 31,019,233 20 21,509,816 18 28,770,923 20 21,509,816 

Income tax reduction

Royal Decree No. 530 B.E. 2554 dated 21 December 2011 grants a reduction in the corporate income tax rate for the 
three accounting periods 2012, 2013 and 2014; from 30% to 23% for the accounting period 2012 which begins on or 
after 1 January 2012 and to 20% for the following two accounting periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 
January 2013 and 2014, respectively.

It is understood that the Government will proceed to amend the law in order to maintain the corporate income tax 
rate at not higher than 20% for the accounting period 2015 which begins on or after 1 January 2015 and 
onwards in order to give full effect to the Cabinet resolution dated 11 October 2011 to increase Thailand’s tax 
competitiveness.

NOTE TO FINANCIAL STATEMENT

สารบัญ

Contents



Annual Report 2013, 
Pato Chemical Industry Public Co., Ltd.167

27. เครื่องมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทไมไดใชตราสารอนุพันธทาง

การเงินการบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการคา 

27.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากและหนี้สินกับสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทาง

การเงินดังกลาวสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น บริษัทเชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบ

อยางเปนสาระสำคัญตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ  ดังนั้นบริษัทจึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงดังกลาว 

27.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกคา อยางไรก็ตามเนื่องจาก บริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีจำนวนมาก

ราย ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสำคญัจากการเกบ็หนีจ้ากลกูหนีเ้หลานัน้ บรษิทัไดประมาณคาเผือ่หนี้

สงสยัจะสญู โดยอาศยัการประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่คงคางอยู ณ วันสิ้นป 

27.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตางประเทศ เนือ่งจากบรษิทัมเีจาหนีท้รสัตรซีทีและเจาหนีก้ารคาตางประเทศในสกลุเงนิ

เหรยีญสหรฐัฯ บรษิทัไดเขาทำสญัญาซือ้เงนิตราตางประเทศลวงหนาเพือ่ลดความเสีย่งทางดานอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจเกดิขึน้จากการจายชำระ

คนืเจาหนีท้รสัตรซีทีและเจาหนีก้ารคาตางประเทศบางสวน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้ 

สกุลเงิน จำนวนเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,634,783

เจาหนี้การคา เหรียญสหรัฐอเมริกา 309,024

เจาหนี้การคา เยนญี่ปุน 28,272,000

ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใชอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินคุมครองรายการที่เปนตัวเงิน 

ซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไวลวงหนาจำนวน 1.04 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และจำนวน 18.8 ลานเยนญี่ปุน เพื่อเปนการปองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระคืนดังกลาวซึ่งจะครบกำหนดในเดือนเมษายน 2557  

27.5 มูลคายุติธรรม 

ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิ อนัไดแก เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด เงนิลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารคา เงนิกูยมื 

เจาหนีก้ารคา ภาษเีงนิไดและคาใชจายคางจายมมีลูคาใกลเคยีงกบัมลูคายตุธิรรม 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท 

ก)  มภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเชาอาคารสำนกังานระยะยาวสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 โดยเสยีคาเชาเดอืนละ 70,000 บาท 

ข)  มหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการทีธ่นาคารออกหนงัสอืคำ้ประกนัการใชไฟฟาเปนจำนวนเงนิ 294,500 บาท 
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27. FINANCIAL INSTRUMENTS

27.1 Financial risk management policies

The Company is exposed to risks from changes in market interest rates and from nonperformance of contractual 
obligations by business counterparts. However, the Company does not use fi nancial derivative instruments 
to manage such risks. The Company does not hold or issue derivative instruments for speculative or trading 
purposes.

27.2 Interest rate risk

The Company was exposed to interest risks because it held deposits to and loan from fi nancial institutions. 
However, such fi nancial assets and liabilities are short-term, the Company believed that the future fl uctuation on 
market interest rate would not provided signifi cant effect to their operation and cash fl ow; therefore, no fi nancial 
derivative was adopted to manage such risks. 

27.3 Credit risk

The Company was exposed to credit risk.  However, due to the large number and diversity of the entities 
comprising the Company’s customer base, The Company does not anticipate material losses from its 
debt collection. The Company estimated the allowance for doubtful accounts from the ending balance of 
accounts receivable. The estimate was made by considering the customer’s past collection experiences.

27.4 Foreign Currency Risk 

The Company exposures to foreign currency risk relates primarily to their business transactions which 
are denominated in foreign currencies. The Company has policies to hedge such risks by using derivative 
fi nancial instruments. The Company primarily utilizes forward exchange contracts to hedge exchange rate 
risk relating to the repayment all of the trust receipts and accounts payable foreign.

As at 31 December 2013, the Company has liabilities denominated in foreign currencies as follow:

 Currency Amount 

Short-term loans from financial institutions   U.S. Dollars 1,634,783 

Trade Account payable   U.S. Dollars 309,024 

Trade Account payable YEN 28,272,000 

The Company has policies to hedge such risks by using derivative fi nancial instruments total of USD 1.04 million and YEN 
18.8 million, the contract will be due in April 2014.

27.5 Fair value

The fi nancial assets and liabilities include cash and cash equivalents, short – term investment, trade 
accounts receivable, loan from, trade accounts payable, income tax and accrued expenses. Their carried 
values approximate to their fair values.

28. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

As at 31 December 2013, the Company:-

a) Has long - term lease agreement covering offi ce space ending 31 May 2021. The rental charges amounted 
to Baht 70,000 per month.

b) Has contingent liabilities from letters of guarantee issued by banks for the payment of electricity amounting 
to Baht 294,500. 
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29. คาใชจายจากการหยุดผลิต 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการออกพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 ที่มีอยูเดิมใหมีความเขมงวดในการควบคุมกำกับดูแลสารเคมีทางการเกษตรทุกขั้นตอนตั้งแตการขึน้ทะเบยีน การนำเขา การ

จำหนาย โดยใหมผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่23 สงิหาคม 2551 พระราชบญัญตัดิงักลาวมกีารกำหนดใหใบอนุญาตผลิต นำเขา สงออกหรือมีไวใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่มีอยูเดิมสามารถใชตอไดจนสิ้นอายุ และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือใบรับแจงการดำเนินการผลิต 

นำเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองคงใชไดตอไปอีกจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 (สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ) 

ในป 2555 บริษัทไดรับผลกระทบจากการหยุดผลิตจนกวาจะไดรับอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนยาเคมีเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร  อยางไรก็

ตามบรษิทัไดเริม่การผลติภายใตทะเบยีนยาเคมเีกษตรใหมทีไ่ดรบัอนมุตัแิลวบางผลติภณัฑตัง้แตเดอืนเมษายน 2555 

คาใชจายทีเ่กดิจากการหยดุผลติแสดงในงบกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็สำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ลานบาท 

เงินเดือนพนักงานและคาใชจายคงที่อื่นๆในชวงที่บริษัทหยุดการผลิต  7.2 

ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินคาคงเหลือที่ไมสามารถนำมาใชได 5.4 

รวมคาใชจายที่เกิดจากการหยุดผลิต 12.6 

30. การบริหารจัดการทุน  

วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำคญัของบรษิทัคอืการจดัใหมซีึง่โครงสรางทางการเงนิทีเ่หมาะสมและการดำรงไวซึ่งความสามารถในการ

ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2556 งบการเงนิรวมแสดงอตัราสวนหนีส้นิตอทนุเทากบั 0.26:1 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 0.27:1)  

31. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ 2557 มมีตอินมุตัจิายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนในอตัราหุนละ 0.92 บาท 

จำนวน 140 ลานหุน เปนจำนวนเงนิ 128.8 ลานบาท โดยจายจากผลการดำเนนิงานป 2556  

ทัง้นี ้มตดิงักลาวจะนำเสนอตอทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจำป 2557 เพือ่พจิารณาอนมุตัติอไป 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
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29. EXPENSES FROM STOPPED PRODUCTION

The Hazardous Substance Act (No. 3) B.E 2551 given on 25 February 2008 is the revision of the previous Hazardous 
Substance Act B.E 2535 in order to put agrochemicals under rigid control in every single step from registration, import, 
and sale.  The effective date which was 23 August 2008 provided that formulation permit, import license, export license 
and having in possession license will be valid through the expiration dates of such licenses. The certifi cate of registration 
and the certifi cate of notifi cation for production, import, export or having in possession are valid until 22 August 2011 (3 
years from the date of effectiveness).

For the year 2012 the Company has been affected by the suspension of production until the registration has been 
approved by the DOA, however, the Company has resumed its normal production process under new registration received 
from April 2012 onwards.

The expenses from stopped production in the statements comprehensive income for the year ended 31 December 2012 are 
as follows:

 Million Baht 

  

Staff salaries and other fixed expenses during the period when the 

     Company stopped its operation 7.2 

Loss on write-off of unused inventories 5.4 

 Total expenses from stopped production 12.6 

30. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate fi nancial structure 
and preserves the ability to continue its business as a going concern. 

As at 31 December 2013, debt to equity ratio in the consolidated fi nancial statements is 0.26:1 (the separate fi nan-
cial statements: 0.27:1).

 

31. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

On 25 February 2014, the Company’s Board of Directors meeting No. 1/2557 approved for payment of a fi nal dividend 
of Baht 0.92 per share for 140 million shares, total of approximately Baht 128.8 million, from the operating results for 
the year ended 31 December 2013.

However, this resolution will be further proposed for the shareholders’ approval in the Ordinary General Meeting of 
Shareholders for fi scal year 2014.

32. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

 These fi nancial statements were authorized for issue by the Board of Directors on 25 February 2014
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