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ในปี 2559 ธุรกิจหลกัของบริษททัยงัคงมียอดขายทรงตวั เนื%องจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมยงัชะลอตวัต่อเนื%อง 

แมว้า่บริษทัจะสามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ และเพิ%มส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงบริษทัสามารถบริหารตน้ทุนไดดี้กวา่ปีก่อน
หน้าก็ตาม สําหรับบริษทั พรีเมี%ยม เฟล็กซิเบิUล แพคเกจจิUง จาํกดั (“PFP”) ในปี 2559 มีผลประกอบการขาดทุน เนื%องจาก
บริษทัมีนโยบายผลิตสินคา้คุณภาพสูง เพื%อรองรับคาํสั%งซืUอใหม่ ๆ จึงส่งผลใหมี้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลิตภณัฑ์
สูง ในขณะที%ยงัไม่สามารถผลิตในปริมาณที%มากได ้เช่นเดียวกบั บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จาํกดั (“SPPM”) บริษทัย่อยของ
บริษทัอีกแห่งหนึ%ง มีผลประกอบการที%ขาดทุนเช่นกนั เนื%องมาจากยงัอยูร่ะหวา่งการเตรียมการดาํเนินการผลิต ซึ% งในปลาย
ไตรมาส 4/2559 บริษทัเริ%มดาํเนินการผลิตตามคาํสั%งซืUอของลูกคา้แลว้ 

 
สําหรับปี 2560 บริษทัจะยงัคงมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจสู่การเป็นผูน้ําในธุรกิจกระจายสินคา้และการเป็นศูนย์

จาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะที%มีคุณภาพและการใหบ้ริการที%จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหเ้กิดขึUนแก่ลูกคา้ รวมทัUงจะรักษาฐาน
ลูกคา้ที%มีอยู่เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่เพื%อเพิ%มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึUนภายใตก้ลยุทธ์การดาํเนินงานที%สําคญั 
ไดแ้ก่ การสรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ที%มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานเขา้มาจดัจาํหน่าย การให้บริการที%รวดเร็ว ถูกตอ้ง และ
แม่นยาํ ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดาํเนินธุรกิจ
ภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ%งแวดลอ้ม  

 
ในนามของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารใคร่ขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลูกคา้ผูมี้อุปการะคุณ พนัธมิตรทางธุรกิจ 

สถาบนัการเงิน ตลอดจนผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้งทุกฝ่ายที%ไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนบัสนุนให้บริษทัดาํเนินธุรกิจและเติบโตได้
อย่างแข็งแกร่งตลอดมา รวมทัU งการทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดบัสนับสนุนให้กิจการของบริษทัประสบ
ความสาํเร็จดว้ยดีมาโดยตลอด โดยบริษทัขอใหค้าํมั%นวา่ บริษทัจะยงัคงดาํเนินธุรกิจอยา่งมืออาชีพ ยึดมั%นในหลกับรรษทัภิ
บาลควบคู่ไปกบัการเป็นกลไกที%สาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบที%มีต่อสงัคมและสิ%งแวดลอ้ม
เพื%อผลกัดนัใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ั%งยนืต่อไป 

 
 
           
 

           (นายจงเจตน์ บุญเกดิ)              (นายชํานาญ พรพไิลลกัษณ์) 
           รักษาการประธานกรรมการ        กรรมการผูจ้ดัการ 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ชื%อยอ่หลกัทรัพย ์“PPM” เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม 

เอ ไอ ภายใตห้มวดสินคา้อุตสาหกรรม (Industrial) จดทะเบียนก่อตัUงบริษทัเมื%อวนัที% 21 กนัยายน 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน

เริ%มแรก 2,000,000 บาท เพื%อประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper & Brass) ชนิดแผ่นและ

มว้นสําหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื%อวนัที% 8 

มิถุนายน 2547 และไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํการซืUอขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ เป็นครัU งแรกเมื%อวนัที% 11 พฤศจิกายน 2547 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 280,559,972 บาท  ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 200,000,250 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจาํนวน 400,000,500 หุ้น มูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ทัUงนีU  ณ วนัที% 23 - 29 ธนัวาคม 2559 บริษทักาํหนดให้เป็นวนั

แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิที%จะซืUอหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 และวนัที% 30 ธนัวาคม 2559 เป็นวนั

ใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 ครัU งที% 6 มีผูถื้อหุ้นประสงค์ใชสิ้ทธิพร้อมชาํระเงินในการจองซืUอหุ้นสามญัในวนัที% 28 

ธันวาคม 2559 โดยบริษัทดําเนินการจดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทุนชําระแล้วในวนัที%  5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 

280,559,972 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 200,168,116.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 400,336,233 หุ้น มูลค่าที%ตราไวหุ้้น

ละ 0.50 บาท 

บริษทัดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะเพื%อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง - ทองเหลือง ชนิดแผ่น

และมว้น ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส อะลูมิเนียมชนิดแผน่และมว้น อะลูมิเนียมเกรดพิเศษสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา รวมทัUงจดั

จาํหน่ายวสัดุเพื%อใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ขอ้ต่อต่างๆ ฉนวนยางป้องกนัความร้อนในระบบทาํความเยน็ ท่อ

ส่งลม ลวดเชื%อมและเครื%องเชื%อม เป็นตน้ โดยตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัต่อการ

สรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ เขา้มาจาํหน่ายเพื%อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ที%มีการเปลี%ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

รวมทัUงมุ่งเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพเพื%อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดข้ยายกิจการอยา่งต่อเนื%องสู่

การลงทุนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื%อให้เช่าในลกัษณะศูนยก์ารคา้ปลีกขนาดเล็กสไตล์คอมมูนิตีU  มอลล์ รวมทัU งจดัตัU ง

บริษทัยอ่ยเพิ%มขึUนอีก 2 แห่งเพื%อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั และธุรกิจพลงังานทดแทน ทัUงนีU  เพื%อ

ขยายฐานรายไดข้องบริษทัใหเ้พิ%มสูงขึUน 

บริษทัยอ่ยของบริษทั ประกอบดว้ย 

1) บริษัท พรีเมี'ยม เฟลก็ซิเบิ+ล แพคเกจจิ+ง จํากดั (PFP) จดทะเบียนก่อตัUงบริษทัเมื%อวนัที% 23 เมษายน 2556 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเริ%มตน้ 30,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible 
Packaging) ใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตอาหาร ผูผ้ลิตเครื%องสาํอาง ผูผ้ลิตยา และผูผ้ลิตของใชป้ระจาํวนั เช่น อาหารสด 
อาหารแหง้ อาหารสาํเร็จรูปและกึ%งสาํเร็จรูป ผลิตภณัฑย์าและเวชภณัฑ ์เป็นตน้  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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2) บริษัท โซลาร์ พพีเีอม็ จาํกดั (Solar PPM) จดทะเบียนก่อตัUงบริษทัเมื%อวนัที% 12 ธนัวาคม 2557 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเริ%มตน้ 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายและใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และติดตัUง
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือกอื%นที%นอกเหนือจากพลงังานสิUนเปลือง (นํU ามนั ถ่านหิน หรือ
ก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์กงัหนัลม แกลบ เศษไม ้ขยะหรือการใชก๊้าซ
ชีวมวลจากการหมกันํU าเสียจากโรงงาน ปัจจุบนั Solar PPM มีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

1.1.1 วสัิยทศัน์  

มุ่งมั%นที%จะเป็นผูน้าํในธุรกิจกระจายสินคา้เพื%อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้อย่างต่อเนื%องดว้ยการ

พฒันาความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ีและระบบการทาํงาน 

1.1.2 พนัธกจิ 

• สรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑที์%ดี มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานจากแหล่งผลิตที%น่าเชื%อถือและเป็นที%ยอมรับมาไวจ้ดั
จาํหน่าย  

• พฒันาระบบการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยทีี%ทนัสมยั รวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหารจดัการ  

• เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี%ยวชาญในสายงานที%เกี%ยวขอ้งเพื%อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

1.1.3 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

มุ่งสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจกระจายสินคา้และการเป็นศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะที%ดี มีคุณภาพ หลากหลาย และ

สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร   

1.2 การเปลี'ยนแปลงและพฒันาการที'สําคญั 

 ระหวา่งปี 2557 - 2559 บริษทัมีการเปลี%ยนแปลงและพฒันาการที%สาํคญั สรุปไดด้งันีU  

ปี 2557 :  

� ที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 เมื%อวนัที% 22 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิที%จะซืUอหุ้นสามญัของบริษทั (PPM-W1) จาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า รวมทัUงอนุมติัการเพิ%มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก 160,000,000 บาท เป็น  240,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 80,000,000 
หุน้ มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัUงนีU  เพื%อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ PPM-W1 

� บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ ครัU งที%  1 
ระหวา่งวนัที% 23-27 มิถุนายน 2557 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที% 30 มิถุนายน 2557 เมื%อครบกาํหนดวนัดงักล่าว ไม่
มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิฯ 
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� ที%ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัU งที% 4/2557 เมื%อวนัที% 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติัให้จดัตัUง “บริษทั โซลาร์ 
พีพีเอ็ม จาํกดั” ขึUนเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เพื%อประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการออกแบบ 
จดัหา และติดตัUงอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือกอื%นที%นอกเหนือจากพลงังานสิUนเปลือง (นํU ามนั 
ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์กงัหันลม แกลบ เศษไม ้ขยะ 
หรือการใชก๊้าซชีวมวลจากการหมกันํU าเสียจากโรงงาน โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 10,000,000 
บาท บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 

 

� บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ ครัU งที%  2 
ระหวา่งวนัที% 23-29 ธนัวาคม 2557 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที% 30 ธนัวาคม 2557 เมื%อครบกาํหนดวนัดงักล่าวมีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิรวมทัUงสิUน 1 ราย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 250 หน่วย 

ปี 2558 :  

� ที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เมื%อวนัที% 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัแต่งตัUงกรรมการใหม่เพิ%มเติม 2 
ท่าน คือ พล.อ. จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพร รักความสุข 
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

�  แจง้สารสนเทศแจง้การลาออกจากตาํแหน่งก่อนครบวาระของนายวิฑูรย ์สุทธิประภา กรรมการอิสระ โดยมีผล
ตัUงแต่วนัที% 15 พฤษภาคม 2558 

� บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ ครัU งที%  3 
ระหวา่งวนัที% 23 – 29 มิถุนายน 2558 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที% 30 มิถุนายน 2558 เมื%อครบกาํหนดวนัดงักล่าว 
ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิ 

� ที%ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัU งที% 5/2558 เมื%อวนัที% 12 พฤศจิกายน 2558 พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมติัให้
ยกเลิกการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จํากัด เนื% องจาก
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีการเปลี%ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แตกต่างไปจากที%เคยพิจารณาก่อนหนา้นีU  

� บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ ครัU งที%  4 
ระหวา่งวนัที% 23 – 29 ธนัวาคม 2558 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที% 30 ธนัวาคม 2558 เมื%อครบกาํหนดวนัดงักล่าว 
ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิฯ 

ปี 2559 : 

� บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมทุนกบั Vina Solar ประเทศเวียดนาม และเพิ%มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 10,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท  
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� ที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 เมื%อวนัที% 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัเปลี%ยนแปลงมูลค่าหุ้นที%ตราไวข้อง
บริษทัจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ%มขึUนจากเดิม 160,000,250 
หุน้ เป็น จาํนวน 320,000,500 หุน้  

� บริษทัแจง้การปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซืUอหุ้นสามญัของบริษทั PPM-W1 เนื%องจากบริษทัจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดส้าํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 
จากเดิม อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิ 7 บาท ต่อหุ้น  เป็นอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.007 
หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 6.954 บาทต่อหุน้ 

� บริษัทแจ้งการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซืU อหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1 เนื% องจากบริษัท
เปลี%ยนแปลงมูลค่าที%ตราไวข้องหุ้นสามญั จากเดิมอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 1.007 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิ 6.954 บาท
ต่อหุน้ เป็นอตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย : 2.014 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 3.477 บาทต่อหุน้ 

� บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ ครัU งที%  5 
ระหวา่งวนัที% 23 – 29 มิถุนายน 2559 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที% 30 มิถุนายน 2559 เมื%อครบกาํหนดวนัดงักล่าว 
ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิฯ 

� นายปกรณ์ บริมาสพร ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบวาระ มี
ผลตัUงแต่วนัที% 7 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป  

� ที%ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัU งที% 6/2559 เมื%อวนัที% 13 ตุลาคม 2559 มีมติแต่งตัUงนายจงเจตน์ บุญเกิด เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งรักษาการประธานกรรมการ และนายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผลตัUงแต่วนัที% 13 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป 

� ที%ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัU งที% 7/2559 เมื%อวนัที% 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตัUง พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษ์-
ภมร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัUงแต่วนัที% 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 

� ที%ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัU งที%  1/2559 เมื%อวนัที% 16 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมติัการเพิ%มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัและจดัสรรให้กบับุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดนเสนอขาย
หุน้ละ 2.46 บาท รวมมูลค่า 196,800,000 บาท 

� บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทุนชาํระแลว้ จากเดิม 160,000,250 บาท เป็น 200,000,250 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามญั 400,000,500 หุน้ มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

� บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 แจง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ ครัU งที% 6 ระหวา่ง
วนัที%  23 – 29 ธันวาคม 2559 กาํหนดวนัใช้สิทธิ คือ วนัที%  30 ธันวาคม 2559 เมื%อครบกําหนดวนัดังกล่าวมีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงความจาํนงขอใชสิ้ทธิรวมทัUงสิUน 1 ราย จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 166,700 หน่วย จาํนวน
หุน้สามญัที%ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 335,733 หุน้ มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2559 

 1.3.1  นโยบายและการแบ่งการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในปี 2559 กลุ่มบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) แบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงันีU  

ชื'อบริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

- จดัจาํหน่ายสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรม 

- จดัจาํหน่ายสินคา้วสัดุก่อสร้าง 

- พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื%อใหเ้ช่า 

บริษทั พรีเมี%ยม เฟลก็ซิเบิUล แพคเกจจิUง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั 

บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่ายและให้บริการออกแบบ จดัหา และติดตัUงอุปกรณ์ผลิต

กระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื%นที%นอกเหนือจากพลงังาน

สิUนเปลือง (นํU ามนั ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์กงัหันลม แกลบ เศษไม ้ขยะ หรือการ

ใชก๊้าซชีวมวลจากการหมกันํU าเสียจากโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * ในวันที	 23 - 29 ธันวาคม 2559 บริษัทกาํหนดให้เป็นวันแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิที	จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

PPM-W1 และวันที	  30 ธันวาคม 2559 เป็นวันใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั' งที	 6 มีผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิพร้อมชาํระเงินในการจองซื'อ

หุ้นสามัญในวันที	 28 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทดาํเนินการจดทะเบียนเปลี	ยนแปลงทุนชาํระแล้วในวันที	 5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 280,559,972 

บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 200,168,116.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 400,336,233 หุ้น มูลค่าที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

- ไม่มี – 

บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

ทนุจดทะเบียน 280,559,972 บาท ทนุชําระแล้ว 200,000,250* บาท 

บริษัท พรีเมี'ยม เฟลก็ซิเบิ+ล แพคเกจจิ+ง จาํกดั 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิด

อ่อนตวั 

- ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท ทุนชาํระแล้ว 

30,000,000 บาท 

- สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั เท่ากบั 99.00% 

บริษัท โซลาร์ พพีเีอม็ จาํกดั 

- ป ระ ก อ บ ธุ ร กิ จ เป็ น ตัวแท น จําห น่ ายและ

ให้บริการออกแบบ จดัหา และติดตัUงอุปกรณ์ผลิต

กระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ทุนชาํระแลว้ 

60,000,000 บาท 

- สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั เท่ากบั 59.96% 



 

8 

 

 

 

โครงสร้างรายไดจ้าํแนกตามกลุ่มธุรกิจ  

ผลติภัณฑ์และบริการ 
ดาํเนิน 

การโดย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มผลิตภณัฑว์ตัถุดิบ

อุตสาหกรรม 
PPM 932.67 70.29 911.16 70.29 889.58 68.18 

กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง PPM 382.24 28.81 381.30 28.81 410.31 31.45 

รายไดอื้%น 1)   11.99 0.90 13.48 0.90 4.81 0.37 

รวม  1,326.90 100.00 1,305.94 100.00 1,304.70 100.00 

หมายเหตุ :  1)  รายได้อื	น ได้แก่ รายได้จากการยึดเงินประกันผลงานการก่อสร้าง, ยึดเงินประกันผู้เช่าที	ผิดเงื	อนไขในสัญญา, ดอกเบี'ยรับ เป็นต้น 

ทั'งนี' ไม่มีรายได้อื	นใดมีสัดส่วนที	มีนัยสาํคัญ 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

2.1.1 กลุ่มผลติภัณฑ์วตัถุดบิอุตสาหกรรม  

ก. ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผ่นและม้วน ท่อทองเหลอืง และอุปกรณ์ 

บริษทัจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑท์องแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและมว้นที%มีขนาดและคุณสมบติัต่างๆ กนั ไดแ้ก่ 

ความแขง็ ความทนทาน ความเหนียว ความยดืหยุน่ เป็นตน้ ซึ% งสามารถนาํไปใชส้าํหรับผลิตชิUนส่วนรถยนต ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ชิUนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกุญแจ บานพบั กระดุมโลหะ และป้ายต่างๆ ผลิตภณัฑ์ที%บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็น

ผลิตภณัฑที์%ยงัไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศหรือผลิตไดแ้ต่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานที%ลูกคา้กาํหนด  

ผลิตภณัฑ์ทองแดงและทองเหลืองที%บริษัทจัดจาํหน่าย ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ทองแดงตามมาตรฐานของ Copper 

Development Association (CDA) C1100 และ C1220 รวมทัUงผลิตภณัฑท์องเหลืองมาตรฐาน C2600 ที%มีส่วนผสมระหวา่ง

ทองแดงและสังกะสี 70:30 และมาตรฐาน C2801 ที%มีส่วนผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี 60:40 นอกจากนีU  บริษทัยงั

จาํหน่ายอุปกรณ์อื%นๆ ไดแ้ก่ ท่อทองเหลืองและขอ้ต่อต่างๆ ซึ%งนาํไปใชใ้นระบบระบายความร้อนในอุตสาหกรรม (หมอ้อบ

ไอนํU า) เครื%องสุขภณัฑ์ เครื%องฉีดยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นตน้ โดยบริษทัเป็นผูน้าํเขา้หลกัจากผูผ้ลิตที%มี

คุณภาพจากประเทศเกาหลี 

นอกเหนือจากการจาํหน่ายสินคา้แลว้ บริษัทยงัมีบริการเสริมในการตดัซอยโลหะ โดยส่วนหนึ% งได้รับความ

ร่วมมือจากผูผ้ลิตในการให้บริการ ทัUงนีU  บริการดงักล่าวถือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่ง

มาก เนื%องจากลูกคา้มีความตอ้งการผลิตภณัฑที์%หลากหลายทัUงในแง่ของขนาด ส่วนผสมของโลหะ ความแขง็ เป็นตน้ ส่งผล

ใหบ้ริษทัมีผลิตภณัฑป์ระเภททองแดงและทองเหลืองไวส้าํหรับจดัจาํหน่ายมากกวา่ 3,000 รายการ  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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ข. ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 

บริษัทนําเข้าผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสคุณภาพสูงจากผู ้ผลิตที% มีคุณภาพเป็นที% ยอมรับตาม

มาตรฐานสากลจากประเทศเกาหลี โดยผลิตภณัฑ์ที%บริษทัจดัจาํหน่ายจะมีค่าความแข็งและพืUนผิวที%หลากหลาย มีขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลางตัUงแต่ 0.2-4.0 มิลลิเมตร ซึ% งผลิตภณัฑด์งักล่าวจะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตสปริงเพื%อนาํไปใชเ้ป็นชิUนส่วนใน

การผลิตสินคา้ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื%องใชไ้ฟฟ้า เครื%องเสียง อิเล็กทรอนิกส์ เครื%องใชส้ํานักงาน อุปกรณ์ตกแต่ง

ภายใน และเครื%องใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้  

ค. อะลูมเินียมชนิดแผ่นและม้วน 

บริษทัจดัจาํหน่ายอะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นหลากหลายประเภทซึ% งมีคุณสมบัติดา้นโลหะและความแข็งที%

แตกต่างกนั ประกอบดว้ย Series 1000, Series 3000, Series 5000 และ Series 8000 โดยบริษทัเป็นผูน้าํเขา้หลกัจากผูผ้ลิตที%มี

คุณภาพจากประเทศจีน ทัUงนีU  อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นที%บริษทัจดัจาํหน่ายสามารถนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต

ชิUนส่วนอิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต ์และงานบรรจุภณัฑ ์เช่น ฟอยลบ์รรจุอาหาร เป็นตน้ 

ง. อะลูมเินียมชีทสําหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา  

บริษทันาํเขา้ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมชีทเกรดพิเศษคุณภาพสูงจากผูผ้ลิตที%มีคุณภาพเป็นที%ยอมรับตามมาตรฐานสากล
จากประเทศจีน บริษทัจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑด์งักล่าวภายใตเ้ครื%องหมายการคา้ “K-Roof” หลากหลายขนาดเริ%มตัUงแต่ 0.25, 
0.33, 0.48, 0.80 mm. ID : 500 mm. Width : 915-1525 mm. โดยผลิตภณัพด์งักล่าวมีคุณสมบติัโดดเด่นในดา้นความแขง็แรง 
ทนทานต่อการกดักร่อนสูง ระบายความร้อนได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน และมีนํU าหนักเบาเมื%อเทียบกับเหล็กถึง 3 เท่า 
สามารถนาํไปใชก้บัเครื%องรีดลอนหลงัคาเพื%อรีดแผ่นอะลูมิเนียมแลว้นาํมามุงหลงัคาโรงงาน คลงัสินคา้ อาคาร ที%พกัอาศยั
ทั%วไป ฟาร์มเลีUยงสตัว ์เป็นตน้  

 

จ. บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตวั 

กลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัดาํเนินงานภายใตบ้ริษทั พรีเมี%ยม เฟล็กซิเบิUล แพคเกจจิUง จาํกดั ซึ% งเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทั ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัที%ใชส้าํหรับบรรจุสินคา้อุปโภคและบริโภคในรูปแบบ

ที%หลากหลายขึUนอยูก่บัความตอ้งการหรือสายการผลิตของลูกคา้ บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวัส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของ

แผ่นพลาสติก ไดแ้ก่ โอ.พี.พี (OPP) ไนล่อน (Nylon) พี.อี.ที (PET) พี.อี (PE) และอะลูมิเนียมฟอยล ์(ALUMINIUM FOIL) 

หรือกระดาษชนิดพิเศษ ซึ% งส่วนใหญ่จะผ่านขัUนตอนการพิมพต์ามรูปแบบ (Artwork) ของลูกคา้ อาจจะมีการนาํไปเคลือบ

พลาสติก กาว หรือฉาบดว้ยโลหะ (Metallized) อยา่งใดอยา่งหนึ%งหรือหลายอยา่งรวมกนัตามความเหมาะสมของประเภท

สินคา้ที%บรรจุภายในบรรจุภณัฑเ์พื%อทาํหนา้ที%ป้องกนัและรักษาใหสิ้นคา้คงสภาพที%ดีไดย้าวนาน หลงัจากนัUน จะถูกนาํไปตดั

เป็นมว้นเพื%อส่งจาํหน่ายให้ลูกคา้หรือทาํเป็นซองชนิดต่างๆ ตามคาํสั%งซืUอของลูกคา้ เช่น ซองชนิดผนึกดา้นเดียว สองหรือ

สามดา้น หรือชนิดซองตัUง ซึ% งมีขนาดต่างๆ ตามที%ลูกคา้กาํหนด ซึ% งกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมยา เครื%องสาํอาง เป็นตน้  
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2.1.2 กลุ่มผลติภัณฑ์วสัดุเพื'อใช้ในงานก่อสร้าง 

ก. ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 

บริษทัเป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเขบ็ที%มีมาตรฐานตาม ASTM B88 B280 และ B819 จากผูผ้ลิต

ที%มีคุณภาพจากประเทศออสเตรเลียและจีน ผลิตภณัฑท่์อทองแดงที%บริษทัจดัหน่ายสามารถนาํไปใชใ้นงานระบบที%ตอ้งการ

อายุการใชง้านยาวนาน เช่น งานระบบประปา งานระบบเครื%องปรับอากาศ งานระบบท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม และงาน

ระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย ์ซึ% งตอ้งการความสะอาดเป็นพิเศษ โดยลกัษณะของผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ท่อทองแดงชนิดเส้นตรงที%มีเส้นผ่าศูนยก์ลางตัUงแต่ 3/8-10 นิUว และท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดบางที%เป็นท่อมว้น (Pancake 

Coil & Level Wound Coil) ที%มีเส้นผ่าศูนยก์ลางตัUงแต่ 1/4-3/4 นิUว ซึ% งปัจจุบนัความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่าวสําหรับ

ตลาดในประเทศเพิ%มสูงขึUนทุกปี    

ข. ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์ 

ผลิตภณัฑ์ฉนวนยางป้องกนัความร้อนภายใตเ้ครื%องหมายการคา้ “K-Flex” เป็นผลิตภณัฑ์ที%มีคุณภาพสูง เป็นที%

ยอมรับในกลุ่มผูอ้อกแบบ และเป็นอีกหนึ%งผลิตภณัฑที์%ทั%วโลกนิยมใชม้ากที%สุดในงานระบบ บริษทัเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายแต่

เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตัU งจากบริษทัแม่ของ K-Flex คือ IK INSULATION GROUP CO., LTD. 

ประเทศอิตาลี  

ผลิตภณัฑ ์K-Flex มีฐานและสายการผลิตกระจายอยูม่ากถึง 56 ประเทศทั%วโลก บริษทันาํเขา้ผลิตภณัฑฉ์นวนยาง

ป้องกนัความร้อนชนิดแผ่นและมว้น รวมทัUงแบบท่อมาจากโรงงานผลิตในประเทศมาเลเซีย โดยฉนวนยางป้องกนัความ

ร้อนที%บริษทัจดัจาํหน่ายนัUนจะมีคุณสมบติัยดืหยุน่สูง นํU าหนกัเบา มีค่าสัมประสิทธิ� การนาํความร้อนตํ%าทาํใหมี้ประสิทธิภาพ

สูงในการควบคุมการก่อตวัของหยดนํU า ป้องกนัการสูญเสียความร้อนและความเยน็ รวมทัUงมีค่าความตา้นทานความชืUนสูง

สามารถป้องกนัการสูญเสียพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ คงที% และยาวนาน 

ค. ลวดเชื'อมเหลก็และลวดเชื'อมสเตนเลส 

บริษทัไดรั้บการแต่งตัUงจากผูผ้ลิตที%มีศกัยภาพสูงในประเทศมาเลเซียและจากสาํนกังานใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้

ให้เป็นผู ้แทนจําหน่ายหลักผลิตภัณฑ์ลวดเชื%อม Kiswel เพื%อรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด้วยการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเชื%อมมาอยา่งต่อเนื%องกวา่ 40 ปีส่งผลให้ Kiswel เป็นที%รู้จกัน่าเชื%อถือและมียอดขายมากกวา่ 120 ประเทศ

ทั%วโลก ปัจจุบนั Kiswel มีฐานการผลิตอยูที่%ประเทศมาเลเซียและจีน เนื%องจากบริษทัมียอดขายและฐานลูกคา้อุตสาหกรรม

ลวดเชื%อมที%เติบโตขึUน ประกอบกับอุตสาหกรรมการเชื%อมมีเทคโนโลยีและการใช้ลวดเชื%อมที%หลากหลาย เพื%อเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั บริษทัจึงมีผลิตภณัฑ์ลวดเชื%อมสําหรับทุกกระบวนการเชื%อม เช่น Covered 

Arc Welding Electrodes, GAS Metal Arc Welding Wires, Flux Cored Arc Welding Wires, TIG Welding Consumables, 

MIG Welding Consumables นอกจากนีU  บริษทัยงัเสนอทางเลือกให้แก่ลูกคา้โดยการเพิ%มผลิตภณัฑ์สินคา้ลวดเชื%อมซึ% งมี

คุณภาพ ไดม้าตรฐาน เป็นที%ยอมรับโดยทั%วไปในอุตสาหกรรมการเชื%อมภายใตเ้ครื%องหมายการคา้ “K-Weld” 

  



 

11 

ทัU งนีU  กลุ่มธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์วตัถุดิบอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้างมี

ลกัษณะทางการตลาดและการแข่งขนั รวมทัUงการจดัหาผลิตภณัฑที์%มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัตามรายละเอียดดงัต่อไปนีU  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 ภาวะการตลาด 

1) นโยบายการตลาด 

 ในการประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะเพื%อใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุใชใ้นงานก่อสร้างนัUน 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบักลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจที%จะนาํไปสู่ความสาํเร็จ ดงันีU  

ก. การเป็นศูนย์รวมจาํหน่ายผลติภัณฑ์โลหะที'มคุีณภาพและหลากหลาย 

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิUนส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและชิUนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตอื%นๆ ทาํให้ความตอ้งการใช้

ผลิตภณัฑโ์ลหะของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัทัUงในแง่ของชนิดและคุณสมบติั เช่น ความบริสุทธิ�  

ความแข็ง ความเหนียว เป็นตน้ ส่งผลให้ปัจจุบนับริษทัมีผลิตภณัฑ์ทองแดงและทองเหลืองสําหรับจดัจาํหน่ายมากกว่า 

3,000 รายการ โดยบริษทัจะติดตามภาวะการเปลี%ยนแปลงทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิตของผูผ้ลิต และความตอ้งการ

ของลูกคา้อยา่งต่อเนื%อง เพื%อเป็นขอ้มูลในการสรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ที%มีคุณภาพและไดม้าตรฐานจากแหล่งผลิตที%

น่าเชื%อถือและเป็นที%ยอมรับมาไวจ้ดัจาํหน่าย ทัUงนีU  เพื%อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ 

โดยการดาํเนินการดงักล่าวมุ่งหวงัที%จะสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัให้เป็นศูนยร์วมจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะที%จะมีสินคา้ไว้

พร้อมใหบ้ริการแก่ลูกคา้เสมอ 

ข. การกาํหนดราคาสินค้า 

บริษทัมีนโยบายกาํหนดราคาสินคา้จากตน้ทุนและบวกดว้ยอตัรากาํไรขัUนตน้ที%เหมาะสม โดยจะคาํนึงถึงปริมาณ

การสั%งซืUอและการแข่งขนัของอุตสาหกรรมในแต่ละผลิตภณัฑ์ที%บริษทัจาํหน่ายเป็นหลกั ทัU งนีU  เนื%องจากราคาสินคา้ส่วน

ใหญ่ ไดแ้ก่ ทองแดง อะลูมิเนียม จะมีความผนัผวนไปตามราคาสินคา้ในตลาดโลก ดงันัUน บริษทัจะติดตามการเคลื%อนไหว

ของราคาสินคา้แต่ละชนิดอยา่งใกลชิ้ดและทาํการสั%งจองราคาสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้แต่ละรายใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความ

ตอ้งการของลูกคา้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ% ง ซึ% งการกาํหนดราคาโดยวิธีการดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัสามารถบริหารและ

ควบคุมตน้ทุนการสั%งซืUอสินคา้ รวมทัU งกาํไรขัUนตน้ของบริษทัไม่ให้ผนัผวนไปตามการเคลื%อนไหวของราคาสินคา้ใน

ตลาดโลก 

ค. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ในปัจจุบนัของบริษทัจะดาํเนินการผ่านพนักงานขายของบริษทัที%มีความรู้ ความ

เชี%ยวชาญ และมีความประสบการณ์ในการขายผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งดี ซึ% งแบ่งทีมงานขายออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมงานฝ่ายขาย

สินคา้อุตสาหกรรมและทีมงานฝ่ายขายวสัดุก่อสร้าง นอกจากนีU  บริษทัยงัมีนโยบายที%จะขยายฐานและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายใหเ้พิ%มมากขึUนโดยการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ เป็นประจาํทุกปี รวมทัUงการใชสื้%อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
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ง. การส่งเสริมการขาย 

นอกเหนือจากการขายสินคา้ผ่านพนักงานขายของบริษทัแลว้ บริษทัยงัส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื%อ

สนับสนุนการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที%วางไว ้ในขณะเดียวกนั เพื%อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกคา้ที%ให้การสนับสนุน

สั%งซืUอสินคา้จากบริษทัอย่างต่อเนื%อง ผูบ้ริหารและทีมงานการตลาดของบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดรายการส่งเสริมการขาย

รายการต่างๆ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดและความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ%ง 

เช่น การใหส่้วนลดตามปริมาณการสั%งซืUอ การใหข้องสมนาคุณต่างๆ เป็นตน้ 

จ. การจดัส่งสินค้าที'รวดเร็วและแน่นอน  

เนื%องจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมที%ตอ้งการความเที%ยงตรงในการจดัส่งวตัถุดิบเพื%อ

นาํไปใชใ้นการผลิต ซึ%งหากเกิดความล่าชา้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการผลิตที%ลูกคา้กาํหนดไว ้นอกจากนีU  กลุ่มลูกคา้

ที%เป็นผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีแนวโนม้ที%จะสาํรองสินคา้นอ้ยลงเพื%อควบคุมคา่ใชจ่้าย โดยจะหนัมาใชบ้ริการจากตวัแทนจาํหน่ายที%

จะสามารถจดัส่งวตัถุดิบใหไ้ดต้ามเวลาที%ตอ้งการ ดงันัUน บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายสาํรองสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ประมาณร้อย

ละ 10 จากยอดประมาณการสั%งซืUอรวมที%ลูกคา้แจง้ไวก้บับริษทั ทัUงนีU  เพื%อให้บริษทัมีสินคา้สาํรองไวจ้าํนวนหนึ%งเพื%อเตรียม

จาํหน่ายและจดัส่งให้แก่ลูกคา้ที%มีความจาํเป็นตอ้งใช้วตัถุดิบในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนีU  เพื%อให้การบริการจดัส่งสินคา้

เป็นไปอยา่งประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา บริษทัไดจ้ดัเตรียมรถบรรทุกเพื%อขนส่งสินคา้จาํนวนเกือบ 20 คนัไวค้อย

บริการ ครอบคลุมพืUนที%จดัส่งทัUงในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมทัUงจงัหวดัชลบุรีและระยองดว้ย 

ฉ. การให้บริการหลงัการขาย 

นอกเหนือจากการใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ที%รวดเร็วและแน่นอนแลว้ บริษทัยงัมีการใหบ้ริการหลงัการขายอื%นๆ เพื%อ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้อีก เช่น การเปลี%ยนสินคา้ใหม่ให้แก่ลูกคา้ทนัทีเมื%อพบวา่ปัญหาในกระบวนการผลิตเกิดขึUน

จากสินคา้ที%สั%งซืUอไป การใหบ้ริการทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งก่อนการสั%งซืUอจริง การประสานความร่วมมือระหวา่งลูกคา้และ

ผูผ้ลิตสินคา้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบของโลหะเพื%อนาํขอ้มูลดงักล่าวมาผลิตสินคา้ให้ไดต้รงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้มากที%สุด การใหบ้ริการประกอบและติดตัUงระบบท่อส่งลมสาํหรับลูกคา้ที%สั%งซืUอฉนวนยางป้องกนัความร้อน 

ช. การรักษาความสัมพนัธ์ที'ดกีบัผู้ผลติสินค้าและลูกค้า 

จากการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัระหวา่งบริษทัและผูผ้ลิตสินคา้แต่ละรายที%มีมาอย่างยาวนาน ทาํให้สัมพนัธภาพที%ดี

ระหวา่งผูบ้ริหารของบริษทัและผูผ้ลิตเกิดขึUนอยา่งต่อเนื%อง ส่งผลให้บริษทัมีความไดเ้ปรียบในเชิงการคา้มากกวา่คู่แข่งขนั 

โดยบริษทัจะได้รับความร่วมมือจากผูผ้ลิตสินคา้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิตสินคา้ของผูผ้ลิตเพื%อลด

ระยะเวลาในการสั%งซืUอสินคา้ (Lead Time) ให้แก่บริษทัหรือการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตรง

ตามที%ลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ 

นอกจากการรักษาความสัมพนัธ์ที%ดีกบัผูผ้ลิตสินคา้แลว้ บริษทัยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้อยา่ง

ต่อเนื%องเช่นกนั โดยบริษทัคาํนึงถึงความสาํคญัของการให้บริการสินคา้ที%มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริการ

จดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตรงตามเวลาที%กาํหนด รวมทัUงบริษทัยงัมีบริการหลงัการขายไวค้อยใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยบริษทัจะ

ทาํหนา้ที%ติดต่อประสานงานระหวา่งผูผ้ลิตและลูกคา้ในการเปลี%ยนสินคา้หรือแกไ้ขปัญหาที%เกิดขึUนจากการนาํสินคา้ที%สั%งซืUอ
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จากบริษทัไปใชใ้นกระบวนการผลิตของลูกคา้ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ในการ

สั%งซืUอสินคา้จากบริษทัตลอดมา 

2) ลกัษณะลูกค้า/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ปัจจุบนับริษทัสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงันีU  

ก. ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

ลูกคา้กลุ่มนีU เป็นผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที%นาํผลิตภณัฑ์ที%บริษทัจดัจาํหน่ายไปใชเ้ป็น

วตัถุดิบในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิUนส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิUนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิต

อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตสปริง และอุตสาหกรรมผลิตเครื%องใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ ลูกคา้กลุ่มนีU เป็นลูกคา้ที%สร้าง

รายไดห้ลกัใหแ้ก่บริษทัมาโดยตลอด  

สําหรับปี 2557-2559 บริษัทมีสัดส่วนลูกคา้ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 69.97, 67.79 และ  

65.26  ตามลาํดบั 

ข. ลูกค้ากลุ่มโครงการก่อสร้าง 

ลูกคา้กลุ่มโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูรั้บเหมางานระบบ โดยจะนาํผลิตภณัฑข์องบริษทั ไดแ้ก่ 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ ฉนวนยางป้องกันความร้อน เป็นต้น ไปใช้ในงานระบบของโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น 

หา้งสรรพสินคา้ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสาํนกังาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล เป็นตน้ 

สาํหรับปี 2557-2559 บริษทัมีสัดส่วนลูกคา้ประเภทโครงการก่อสร้างประมาณร้อยละ 16.70, 18.67 และ 21.54 

ตามลาํดบั 

ค. ลูกค้ากลุ่มผู้จดัจาํหน่ายสินค้า (Dealers) 

ลูกคา้กลุ่มนีU  ไดแ้ก่ ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ที%ซืUอผลิตภณัฑ์โลหะชนิดต่างๆ รวมทัUงท่อทองแดง

และฉนวนยางป้องกนัความร้อนจากบริษทัเพื%อนําไปจาํหน่ายต่อให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอื%นๆ และลูกคา้ปลีก

ทั%วไป 

สาํหรับปี 2557-2559 บริษทัมีสัดส่วนลูกคา้ประเภทผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ประมาณร้อยละ 13.32, 13.54 และ 13.20 

ตามลาํดบั 

ตารางแสดงประเภทธุรกจิของลูกค้าสําหรับแต่ละผลติภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์ 
ประเภทธุรกจิของลูกค้า 

ผู้ผลติสินค้าอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ผู้จดัจาํหน่ายสินค้า 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้น �  � 

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส �   
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ผลติภัณฑ์ 
ประเภทธุรกจิของลูกค้า 

ผู้ผลติสินค้าอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ผู้จดัจาํหน่ายสินค้า 

อะลูมิเนียมชนิดแผน่และมว้น � � � 

อะลูมิเนียมชีทสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา  � � 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์  � � 

ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์  � � 

ลวดเชื%อมเหลก็และลวดเชื%อมสเตนเลส � � � 

เครื%องเชื%อมไฟฟ้า   � 

ตารางแสดงสัดส่วนการจาํหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยอดขายสินคา้ในประเทศ 1,314.90 100.00 1,292.29 99.99 1,298.71 99.91 

ยอดขายสินคา้ต่างประเทศ 0.00 0.00 0.17 0.01 1.18 0.09 

รวมทั+งสิ+น 1,314.90 100.00 1,292.46 100.00 1,299.89 100.00 

จากตารางแสดงสัดส่วนการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในประเทศและต่างประเทศ พบวา่บริษทัไม่มีคาํสั%งซืUอจาก

ลูกคา้รายใดที%สั%งซืUอสินคา้มากกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายรวมทัUงหมดของบริษทั โดยในปี 2557 - 2559 ลูกคา้ที%มี

ยอดสั%งซืUอสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 4.23, 4.36 และ 3.28 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามลาํดบั ในขณะที%ลูกคา้รายใหญ่ 10 ราย

แรกของบริษทัมียอดสั%งซืUอรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 31.16, 30.60 และ 28.52 ตามลาํดบั 

3) การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 เนื%องจากนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ การรักษาความสัมพนัธ์ที%ดีกบัผูผ้ลิตสินคา้และลูกคา้ 

รวมทัUงการเน้นการให้บริการที%มีประสิทธิภาพแก่ลูกคา้ ดงันัUน ช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัของบริษทั คือ การจดัจาํหน่าย

สินคา้ผา่นเจา้หนา้ที%การตลาดของบริษทั โดยปัจจุบนับริษทัมีการแบ่งทีมงานการตลาดตามประเภทของลูกคา้เพื%อดูแลลูกคา้

เฉพาะกลุ่ม ซึ%งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ ดงันีU  

- ฝ่ายการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ทาํหนา้ที%รับผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรมให้แก่
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัU งนีU  สินคา้ที%อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบ ประกอบดว้ย ทองแดงและ
ทองเหลือง ลวดเหลก็ ลวดสเตนเลส และอะลูมิเนียม 

- ฝ่ายการตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง ทาํหน้าที%รับผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุเพื%อใชใ้นการก่อสร้าง
ให้แก่ผูรั้บเหมางานระบบต่างๆ ทัU งนีU  สินคา้ที%อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบ ประกอบด้วย ท่อทองแดงและ
อุปกรณ์ ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์อื%นๆ ลวดเชื%อมเหลก็และลวดเชื%อมสแตนเลส 
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ทัUงนีU  การแบ่งทีมงานการตลาดออกเป็น 2 ฝ่ายดงักล่าวขา้งตน้ เพื%อให้เจา้หน้าที%การตลาดแต่ละคนสามารถดูแล

ลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดอ้ยา่งทั%วถึง ทาํให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้และความเคลื%อนไหวของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ% งจะช่วย

เพิ%มประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื%องจากลกัษณะของผลิตภณัฑ์รวมทัUงความตอ้งการของลูกคา้ทัUง 2 กลุ่มมีลกัษณะที%

แตกต่างกนัอยา่งมาก 

นอกเหนือจากการจดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นเจา้หนา้ที%การตลาดของบริษทัโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายที%จะขยาย

ตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กวา้งขึUน บริษทัจึงมีนโยบายในการเขา้ร่วมแสดงสินคา้ต่างๆ ที%จัดขึUนโดย

หน่วยงานต่างๆ เป็นประจาํทุกปี เช่น งาน Architect Expo, งาน Metalex, งาน Worldtech และงาน RHVAC เป็นตน้ การเขา้

ร่วมงานแสดงสินคา้ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ%มช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากขึUนแลว้ยงัช่วยให้บริษทัไดพ้บปะกบั

ผูผ้ลิตสินคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้จาํนวนมาก ทาํให้สามารถแลกเปลี%ยนข่าวสารและติดตามความเคลื%อนไหวของตลาด

ผลิตภณัฑโ์ลหะ รวมทัUงแนวโนม้การพฒันาของผลิตภณัฑโ์ลหะไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทนักบัสถานการณ์มากยิ%งขึUนดว้ย 

2.2.2 สภาพการแข่งขัน 

1) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมโลหะ 

เนื%องจากปัจจุบันในประเทศไทยยงัไม่มีผูป้ระกอบการรายใดสามารถผลิตทองแดงเองได้ ทาํให้ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองแดงในประเทศไทยเกือบทัUงหมดจะตอ้งนาํเขา้ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศเขา้มาแปรรูปเพื%อ

ผลิตเป็นสินคา้ โดยส่วนใหญ่จะนาํเขา้มาจากประเทศญี%ปุ่น ไตห้วนั อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เป็นหลกั ส่วนผลิตภณัฑ์

อะลูมิเนียมในประเทศไทยจะมีการผลิตตัUงแต่การหลอมอะลูมิเนียมจากเศษโลหะและมีการนาํเขา้ทัUงผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม

เพื%อการแปรรูปและผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียมเพื%อใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ประเทศไทยตอ้ง

นาํเขา้ผลิตภณัฑโ์ลหะชนิดต่างๆ จากต่างประเทศเพื%อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมต่อไป 

ตารางแสดงปริมาณการนําเข้าผลติภัณฑ์โลหะระหว่างปี 2557-2559 (ที	มา : http://www2.ops3.moc.go.th/) 

หน่วย : ตนั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ทองแดง    

- ทองแดงไม่ขึUนรูป 264,601.8 279,745.8 349,023.9 

- ทองแดงแผน่ 41,236.6 44,194.7 46,924.8 

- ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 31,669.6 32,973.6 33,697.1 

- ผลิตภณัฑท์องแดงอื%น 117,879.7 101,081.8 96,619.1 

ปริมาณการนําเข้าผลติภัณฑ์ทองแดง 455,387.7 457,995.9 526,264.9 

อะลูมเินียม    

- อะลูมิเนียมไม่ขึUนรูป 519,583.1 537,491.4 631,602.6 

- อะลูมิเนียมแผน่ 203,217.9 229,044.1 205,397.0 

- ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมอื%น 167,731.9 175,775.4 210,104.7 

ปริมาณการนําเข้าผลติภัณฑ์อะลูมเินียม 890,532.9 942,310.9 1,047,104.2 
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จากตารางแสดงปริมาณการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์โลหะพบวา่ในปี 2559 ประเทศไทยมีการนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ทองแดง

และอะลูมิเนียมเพิ%มสูงขึUนจากปี 2558 ผลิตภณัฑท์องแดงชนิดแผ่นที%บริษทัเป็นหนึ%งในผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑเ์พื%อจดัจาํหน่ายนัUน 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีการนาํเขา้ผลิตภณัฑด์งักล่าวจาํนวน 46,924.8 ตนั เพิ%มขึUนจากปี 2558 ที%นาํเขา้จาํนวน 44,194.7 ตนั 

ในขณะที%ปริมาณการนาํเขา้ท่อทองแดงและอุปกรณ์ในปี 2559 ปรับเพิ%มขึUนจากปี 2558 เช่นเดียวกนัจากจาํนวน 32,973.6 

ตนั เป็น 33,697.1 ตนั  สาํหรับปริมาณการนาํเขา้ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมของประเทศไทยในปี 2559 มีจาํนวน 1,047,104.2 ตนั 

เพิ%มสูงขึUนจากปี 2558 ที%นาํเขา้จาํนวน 942,310.9 ตนั ซึ% งสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที%ปรับตวั

ลดลงจากการชะลอการผลิตและการลงทุนออกไปเพื%อรอดูความชดัเจนของเศรษฐกิจภาพรวม 

2) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมที'เกี'ยวข้อง 

บริษทัประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพื%อใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อใชใ้นงานก่อสร้าง 

ดงันัUน การเติบโตในธุรกิจของบริษทัจึงขึUนอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ%งการ

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมที%ลูกคา้ของบริษทัดาํเนินธุรกิจอยู ่ซึ% งแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมการ

ผลิตชิUนส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื%องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทัU งนีU  สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดร้ายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมที%

ลูกคา้ของบริษทัดาํเนินธุรกิจ อยูด่งันีU  

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

� ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2559 ดชันีผลผลิตอยูร่ะดบั 110.75 เพิ%มขึUนร้อยละ 6.46 
เมื%อเทียบกบัปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตวัเพิ%มขึUนร้อยละ 1.55 เมื%อเทียบกบัปีก่อน 
เนื%องจาก IC เป็นชิUนส่วนสาํคญัในการพฒันาสินคา้ที%มีการใชเ้ทคโนโลยีที%สูงขึUน ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามี
การปรับตวัเพิ%มขึUนร้อยละ 13.71 เมื%อเทียบกบัปีก่อน เนื%องจากเครื%องปรับอากาศสามารถขยายตวัไดท้ัU งตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลกัต่อเนื%องมาตัUงแต่ตน้ปี และเครื%องซักผา้มีการขยายตวัอย่างมากในไตรมาสที% 3 
เนื%องจากผูผ้ลิตบางรายมีการขยายกาํลงัการผลิต โดยเริ%มผลิตและส่งออกตัUงแต่เดือนสิงหาคมที%ผา่นมา 

� การส่งออกเครื%องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ในปี 2559 มีมูลค่า 53,375 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื%อ
เทียบกบัปีก่อน โดยการส่งออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลงเกือบทัUงหมด ไดแ้ก่ อาเซียน สหภาพยุโรป จีน และ
ญี%ปุ่น ยกเวน้สหรัฐอเมริกาที%ปรับตวัเพิ%มขึUน 

� ในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ%มขึUนร้อยละ 2.3 เมื%อเทียบกบัปีก่อน โดย
อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดวา่มีการผลิตเพิ%มขึUนร้อยละ 2.2 เมื%อเทียบกบัปีก่อน จากการฟืU นตวัของตลาดในประเทศ
และการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจที%ดีขึUน สาํหรับอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์จะมีการผลิตเพิ%มขึUนร้อยละ 2.4 เมื%อ
เทียบกบัปีก่อน เนื%องจาก IC เป็นชิUนส่วนสาํคญัในการพฒันาสินคา้ที%มีการใชเ้ทคโนโลยทีี%สูงขึUน (ที	มา: สาํนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 
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อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ+นส่วนยานยนต์ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2559 กลุ่มรถยนต์หดตัว ขณะที%กลุ่มรถจักรยานยนต์ขยายตัว โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมรถยนต์หดตวัส่งผลให้ภาคการผลิตรถยนต์โดยรวมลดลงร้อยละ -2.65 (%yoy) ขณะที%ภาวการณ์จาํหน่าย

รถยนตใ์นประเทศเพิ%มขึUนเล็กนอ้ยร้อยละ 1.72 (%yoy) ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตข์ยายตวัจากการจาหน่ายใน

ประเทศที%เพิ%มขึUนร้อยละ 17.82 (%yoy) เป็นสาํคญั ส่งผลใหภ้าคการผลิตรถจกัรยานยนตป์รับตวัเพิ%มขึUนถึงร้อยละ 14.18 (%

yoy) อยา่งไรก็ตามภาคการส่งออกรถจกัรยานยนตมี์ปริมาณการส่งออกลดลงเลก็นอ้ยที%ร้อยละ -1.18 (%yoy) ทัUงนีUดา้นมูลค่า

การส่งออกชิUนส่วนรถยนตล์ดลงร้อยละ -6.67 (%yoy) ขณะที%มูลค่าการส่งออกชิUนส่วนรถจกัรยานยนตเ์พิ%มขึUนร้อยละ 38.11 

(%yoy) ตามลาดบั สาหรับแนวโนม้อุตสาหกรรมยานยนตปี์ 2560 คาดวา่การปลดลอ็กเงื%อนไขครอบครองรถยนตอ์ยา่งนอ้ย 

5 ปี ของโครงการรถยนต์คนัแรกจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตวั โดยเฉพาะในภาคการจาํหน่าย

รถยนตภ์ายในประเทศ 

อย่างไรก็ตามจากภาวะราคานํU ามนัที%ยงัไม่คงที%โดยอยู่ในระดบัตํ%าจนกระทบรายไดข้องกลุ่มประเทศในภูมิภาค

ตะวนัออกกลางซึ% งเป็นตลาดส่งออกรถยนต์หลกัของไทยและความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกจะเป็นปัจจยักดดนัต่อการ

เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย (ที	มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก) 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

 ภาพรวมตลาดรับเหมาก่อสร้าง ปี 2559 เติบโตไดดี้ โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนสาํคญัจากการเร่งลงทุน โครงสร้าง
พืUนฐานของภาครัฐ 20 โครงการมูลค่าการลงทุน 1.79 ล้านลา้นบาท โดยมีโครงการที%สําคญั อาทิโครงการ Motorway 
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 โครงการท่าเรือนาํลึกและโครงการรถไฟทางคู่ โดยเริ%มทาํการประมูล ตัUงแต่ตน้ปี 2559 
ซึ% งส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ขนาดใหญ่ที%ชนะการประมูลงานภาครัฐดงักล่าว อาทิ บมจ.อิตา
เลียนไทย (itd) บมจ.ช.การช่าง (ck) บมจ.ชิโน-ไทย (stec) และบมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ (nwr) ประกอบกบัการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและการจดัตัUงนิคมอุตสาหกรรม เพิ%มเติมอีก 5 พืUนที%ใน 5 จงัหวดัส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ 
ชุมชนในพืUนที%บริเวณดงักล่าว ทาํให้เกิดการก่อสร้างโรงงาน คลงัสินคา้ ที%พกัแรม และที%พกัอาศยัใหม่ๆ ซึ% งส่งผลดีต่อการ
จา้งงานและรายไดข้องผูป้ระกอบการ รับเหมาก่อสร้างทัUงรายใหญ่ รายกลางและรายเล็กในพืUนที% อย่างไรก็ตาม สําหรับ
ผูป้ระกอบการรับเหมาภาคเอกชนบางบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบ จากปริมาณงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพยที์%อาจชะลอตวั
โดยเฉพาะการ ก่อสร้างอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียมและอาคารสาํนกังาน แต่สาํหรับ การก่อสร้างอาคารเพื%อการพาณิชย์
และที%อยูอ่าศยัแนวราบยงัมีแนวโนม้เติบโต ในพืUนที%ชานเมืองกรุงเทพฯ และตามหวัเมืองเศรษฐกิจที%สาํคญัของไทย 

 แนวโนม้อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปี 2560 คาดวา่“เติบโตไดอ้ยา่งต่อเนื%องจากปี 2559” ตามปริมาณงานก่อสร้างที%
มีแนวโนม้เพิ%มขึUน โดยเฉพาะจากการลงทุนโครงสร้างพืUนฐาน ของภาครัฐเป็นสาํคญั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ที%
ไดรั้บงานจากการประมูลฯ จะสามารถรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเนื%องจากการทยอยส่งมอบงาน ซึ%งมีสญัญาระยะยาว 3-6 ปีรวมทัUง
ยงัส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็กที% รับจ้างช่วงต่อจากงานในโครงการดังกล่าว ประกอบกับ ยงัมีปัจจัย
สนบัสนุนจากแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจในพืUนที%เขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณพืUนที%การคา้ชายแดน ซึ%งจะส่งผลให ้
ความตอ้งการก่อสร้างในพืUนที%มีการเติบโตตามไปดว้ย (ที	มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก) 
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3) จาํนวนคู่แข่งขัน 

ตลอดระยะเวลา 20 กวา่ปีที%ผ่านมายงัไม่มีผูป้ระกอบธุรกิจรายใดประกอบธุรกิจในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
โลหะและวสัดุเพื%อใช้ในการก่อสร้างที%มีสินคา้หลากหลายและให้บริการอย่างครบวงจรเช่นเดียวกบับริษทั ทาํให้ภาวะการ
แข่งขนัและคู่แข่งมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละผลิตภณัฑ ์โดยบริษทัอาจจาํแนกประเภทคู่แข่งขนัหลกัในแต่ละผลิตภณัฑไ์ด้
ดงันีU  

ก. ผู้จดัจาํหน่ายสินค้าในประเทศ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทัในประเทศที%ประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกบับริษทัในการนาํเขา้และจดั
จาํหน่ายสินคา้ประเภทต่างๆ โดยแต่ละบริษทัจะมีการนาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้ที%เหมือนกบับริษทัเพียงหนึ%งหรือสองชนิด
เท่านัUน รวมทัUงยงัไม่มีการใหบ้ริการเกี%ยวกบัสินคา้คงเหลืออยา่งครบวงจรเหมือนอยา่งบริษทั 

ข. ผู้จดัจาํหน่ายสินค้าต่างประเทศ 

นอกเหนือจากการแข่งขนักบัผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในประเทศแลว้ ผลิตภณัฑบ์างประเภทที%บริษทัจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 
ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส ต้องแข่งขันกับผูจ้ ัดจาํหน่ายสินคา้จากต่างประเทศซึ% งเป็นบริษัทตัวแทนจาํหน่ายสินค้า 
(Trading Company) ชัUนนาํของประเทศญี%ปุ่นที%มีการจดัจาํหน่ายสินคา้ชนิดเดียวกบับริษทั 

ค. ผู้ผลติสินค้าในประเทศ 

สาํหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท เช่น ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมแผ่น ฉนวนยางป้องกนัความร้อน และลวดเชื%อมเหล็ก 
บริษทัตอ้งแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศที%มีอาํนาจกาํหนดราคาซืUอขายสินคา้ในตลาด ไดแ้ก่ บริษทั อะลูมิเนียม ฉื%อ
จิUนฮัUว จาํกดั และบริษทั วโรปกรณ์ จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตอะลูมิเนียม, บริษทั ตะวนัออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จาํกัด 
ผูผ้ลิตฉนวนยางป้องกนัความร้อน และบริษทั ไทย - โกเบ เวลดิUง จาํกดั ผูผ้ลิตลวดเชื%อมเหลก็และลวดเชื%อมสเตนเลส เป็นตน้  

 

นอกเหนือจากคู่แข่งทางตรงในแต่ละผลิตภณัฑ์ทัU งหมดที%ไดก้ล่าวมาแลว้นัUน บริษทัยงัตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งขนั
ทางออ้มที%เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้รายยอ่ยที%สามารถนาํมาใชท้ดแทนสินคา้ที%บริษทันาํเขา้มาได ้เช่น ลวดเหล็กและ
ลวดสเตนเลส ทองแดงและทองเหลือง ท่อทองแดง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ที%มีคุณสมบติัและ/หรือมี
คุณภาพไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัที%เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมที%เนน้การจดัซืUอวตัถุดิบที%มี
คุณภาพสูง นอกจากนีU  สินคา้บางชนิดที%บริษทัเป็นผูน้าํเขา้ก็เป็นสินคา้ที%ไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศไทยหรือผลิตไดก็้ไม่
ตรงตามมาตรฐานและคุณสมบติัตามที%ลูกคา้กาํหนด ดงันัUน บริษทัจึงไม่ถือวา่ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายยอ่ยในประเทศ
ดงักล่าวเป็นคู่แข่งขนัที%อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทั 

 

ทัUงนีU  รายละเอียดของผูป้ระกอบการที%ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัและอยู่ในตลาดระดบัเดียวกันกบับริษทั
สามารถสรุปไดด้งันีU  
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ผลติภัณฑ์ 

จาํนวน 

คู่แข่งขัน 

(ราย) 

ประเภทธุรกจิของคู่แข่ง 

ผู้จดัจาํหน่ายสินค้า 

ในประเทศ 

ผู้จดัจาํหน่ายสินค้า 

ต่างประเทศ 

ผู้ผลติสินค้า            

ในประเทศ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้น  
ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 

3 �   

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 6  �  

อะลูมิเนียมชนิดแผน่และมว้น 6 � � � 

อะลูมิเนียมชีทสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา 2 �  � 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 6 �  � 

ฉนวนยางป้องกนัความร้อน 3 �  � 

ลวดเชื%อมเหลก็และลวดเชื%อมสเตนเลส 3 � � � 
 

นอกจากการที% บริษัทไม่มีคู่แข่งโดยตรงที% ประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัทแล้ว อีกปัจจัยหนึ% งที% สนับสนุน
ความสามารถในการเติบโตและความมั%นคงของบริษทั คือ อุปสรรคของการเขา้มาทาํธุรกิจใหม่ (Barriers) ในอุตสาหกรรม
ที%บริษทัดาํเนินธุรกิจอยูท่ัUงในดา้นการจดัหาผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตและการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ ทัUงนีU  นอกเหนือจากสถานะ
ทางธุรกิจที%มีความน่าเชื%อถือแลว้ การมีความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตมาอยา่งยาวนานส่งผลให้บริษทัไดรั้บเงื%อนไขทางการคา้ที%ดี
ช่วยเพิ%มความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั โดยบริษทัใชเ้วลากวา่ 20 ปีในการพฒันาความสัมพนัธ์ดงักล่าวกบัผูผ้ลิต
แต่ละราย และในส่วนของลูกคา้โดยเฉพาะอยา่งยิ%งลูกคา้ที%เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรม คุณภาพของสินคา้และความตรงต่อ
เวลาในการจดัส่งสินคา้ รวมทัUงความน่าเชื%อถือของผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นปัจจยัสําคญัที%ลูกคา้คาํนึงถึง การเปลี%ยนผูจ้ดัจาํหน่าย
วตัถุดิบหมายถึงการเริ%มตน้ทดสอบผลิตภณัฑข์องผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตแต่ละรายใหม่ รวมทัUงการทดสอบความน่าเชื%อถือของ
ผูจ้ดัจาํหน่าย/ผูผ้ลิตในการจดัส่งสินคา้ในจาํนวนและเวลาที%ตอ้งการอีกดว้ย สิ%งต่างๆ เหล่านีU ลว้นแต่ตอ้งใช้เวลาในการ
ทดสอบซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้ได ้นอกจากนีU  ดว้ยประสบการณ์ที%ยาวนานในการประกอบธุรกิจ
ยงัทาํให้บริษทัสามารถให้บริการต่างๆ ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ%งการบริหารการเก็บสินคา้
สาํรองที%มีประสิทธิภาพ  

4) ภาวะการแข่งขันสําหรับผลติภัณฑ์ชนิดต่างๆ ของบริษัท 

ก. ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผ่นและม้วน 

เนื%องจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมที%มีความตอ้งการสินคา้ที%มีคุณภาพและการจดัส่ง
สินคา้ให้ไดต้ามเวลาที%ตอ้งการเป็นปัจจยัหลกั ซึ%งบริษทัไดใ้ชเ้วลาอยา่งยาวนานในการทาํใหสิ้นคา้ที%บริษทัจดัจาํหน่ายเป็นที%
ยอมรับของลูกคา้ นอกจากนีU  บริษทัยงัสามารถจดัส่งสินคา้ที%มีคุณสมบัติตรงตามที%ลูกคา้ตอ้งการได ้รวมทัU งบริษทัยงัให้
บริการการจดัการสินคา้คงเหลืออีกดว้ย ประกอบกบัผูผ้ลิตทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้นในประเทศส่วนใหญ่
เป็นโรงงานขนาดเลก็ที%ผลิตสินคา้ยงัไม่ไดม้าตรฐานตามที%ลูกคา้ของบริษทัตอ้งการ ดงันัUน การแข่งขนัในผลิตภณัฑป์ระเภท
นีU จึงไม่รุนแรงมากนกั โดยคู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ในประเทศที%นาํเขา้สินคา้ประเภทดงักล่าวจากผูผ้ลิตราย
อื%นๆ นอกจากนีU  การที%บริษทัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตสินคา้ทาํให้บริษทัไดรั้บเงื%อนไขในการผลิตและการจดัส่งสินคา้
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ที%ช่วยเพิ%มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทัอีกดว้ย เช่น ผูผ้ลิตให้บริการตดัซอยทองแดงโดยไม่คิดมูลค่า การให้
ลูกคา้นาํสินคา้ไปทดลองผลิตก่อนการสั%งซืUอจริง การใหค้าํแนะนาํและปรับปรุงสินคา้แก่ลูกคา้ เป็นตน้  

 

บริษทัใชค้วามหลากหลายของสินคา้ทัUงในแง่ของความหนา ขนาด ส่วนผสมของโลหะ ความแขง็ ที%ปัจจุบนับริษทั
มีสินคา้ไวจ้าํหน่ายมากกวา่ 3,000 รายการ การให้บริการเก็บสินคา้คงเหลือสาํรอง และการบริการที%มีประสิทธิภาพเป็นกล
ยทุธ์ในการแข่งขนั ซึ% งตลอดระยะเวลาที%ผ่านมา บริษทัก็ไดพิ้สูจน์แลว้วา่ กลยทุธ์ดงักล่าวทาํให้บริษทัสามารถรักษาฐาน
ลูกคา้เดิม รวมทัUงขยายฐานลูกคา้ใหม่ไดอ้ยา่งต่อเนื%อง  

ข. ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสเป็นผลิตภณัฑ์ที%ถือไดว้่ามีการแข่งขนัน้อยที%สุด เนื%องจากฐานลูกคา้มีปริมาณจาํกดั 
ลกัษณะการแข่งขนับริษทัจะแข่งขนักบัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้จากประเทศญี%ปุ่นเท่านัUน โดยยงัไม่มีผูผ้ลิตในประเทศรายใด
ที%สามารถผลิตลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ไดต้รงตามมาตรฐานที%ลูกคา้ของบริษทัตอ้งการ เนื%องจากลูกคา้กลุ่มนีU ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มผูผ้ลิตสปริงจะเน้นการใชว้ตัถุดิบที%มีคุณภาพสูงและไดม้าตรฐานจากผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ที%สามารถจดัส่งสินคา้ตามที%
ตอ้งการได้อย่างต่อเนื%อง ดงันัUน คุณภาพของสินคา้และความสามารถในการให้บริการ รวมถึงการจดัเก็บสินคา้คงเหลือ
สาํรองและการจดัส่งที%ตรงต่อเวลาจึงเป็นปัจจยัหลกัที%บริษทัใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการทาํให้ลูกคา้หันมาสั%งซืUอสินคา้จากบริษทั 
โดยตลอดระยะเวลาที%ผา่นมาบริษทัก็ไดรั้บคาํสั%งซืUอสินคา้จากลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเพิ%มขึUนอยา่งต่อเนื%อง  

ค. อะลูมเินียมชนิดแผ่นและม้วน 

สาํหรับผลิตภณัฑนี์U ถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑที์%มีการแข่งขนัมากที%สุดในบรรดาผลิตภณัฑท์ัUงหมดที%บริษทัจดัจาํหน่าย 
ทัUงนีU  เนื%องจากขนาดของตลาดและปริมาณความตอ้งการบริโภค ประกอบกบัมีจาํนวนผูจ้ดัจาํหน่ายทัUงรายใหญ่และรายยอ่ย
จาํนวนมาก นอกจากนีU  การที%สินคา้ประเภทดังกล่าวไม่ได้เป็นสินคา้ที%มีลกัษณะเฉพาะเหมือนผลิตภัณฑ์ทองแดงและ
ทองเหลือง ลูกคา้ที%ซืUอสินคา้จากบริษทัมีทัUงประเภทผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ (Dealers) และผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ (End Users) ซึ% ง
ปัจจัยด้านราคาถือเป็นสิ% งสําคญัยิ%งในการตดัสินใจ ทาํให้การแข่งขนัในผลิตภณัฑ์นีU ทวีความรุนแรงเพิ%มมากขึUนเรื%อยๆ 
โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขาลงซึ%งอุปสงคน์อ้ยกวา่อุปทานอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

นอกจากบริษทัจะเนน้การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที%ดีกวา่ผูจ้าํหน่ายรายอื%น บริษทัยงัมีการเพิ%มผลิตภณัฑที์%มีคุณลกัษณะ
เฉพาะซึ%งไม่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ อาทิ อะลูมิเนียมฟอยลส์าํหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื%องดื%ม เป็นตน้ ทาํให้
บริษทัประสบความสาํเร็จกบัการขายผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม โดยมียอดขายและผลกาํไรเติบโตอยา่งต่อเนื%อง 

ง. อะลูมเินียมชีทสําหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา 

บริษทัเป็นเจา้ของผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมชีทสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคาภายใตเ้ครื%องหมายการคา้ “K-Roof” ปัจจุบนั
ได้รับความนิยมเพิ%มขึUนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคา้ที%ตอ้งการวสัดุคงทนต่อสารเคมี ต้านสนิม และการผุกร่อน วสัดุ
อะลูมิเนียมมีคุณสมบติัช่วยใหอุ้ณหภูมิใตห้ลงัคามีความเยน็กวา่วสัดุชนิดอื%นประมาณ 3-12 องศา 
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จ. บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตวั 

ปัจจุบนับริษทั พรีเมี%ยม เฟล็กซิเบิUล แพคเก็จจิUง จาํกดั ซึ% งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ตัUงอยูที่%จงัหวดัเพชรบุรี และ
เป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัให้กบัหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เวชภณัฑ ์และเครื%องสาํอาง เนื%องจากบริษทั
ย่อยได้เริ% มดําเนินงานแลว้เมื%อเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ได้รับคาํสั%งซืU อและการสนับสนุนจากลูกคา้ปัจจุบันและลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี ธุรกิจจึงมีแนวโนม้การเติบโตที%ดี 

ฉ. ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 

ปัจจุบนัการจาํหน่ายท่อทองแดงมีภาวะการแข่งขนัรุนแรงเพิ%มมากขึUน แมว้า่ผลิตภณัฑ์ Kembla ที%บริษทัเป็นผูแ้ทน
จาํหน่ายแต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยจะประสบความสาํเร็จดา้นการทาํตลาดมาเกือบ 20 ปี ทัUงนีU  บริษทันาํเขา้ผลิตภณัฑท่์อ Kembla 
โดยตรงจากผูผ้ลิตในประเทศออสเตรเลียซึ% งมีประสบการณ์และมีชื%อเสียงเป็นที%ยอมรับทั%วโลกมายาวนานกวา่ 90 ปี ผลิตภณัฑ ์
Kembla สร้างความเชื%อมั%นให้ผู ้บริโภคได้ดีเสมอเพราะสินค้าทัU งหมดล้วนผลิตจากทองแดงบริสุทธ์ชัU นหนึ% งเท่านัU น ใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที%เป็นนวตักรรมใหม่ ทาํใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ปราศจากขอ้สงสยัในดา้นคุณภาพและความเสี%ยงใดๆ ทัUง
ปวง นอกจากนีU  ท่อทองแดง Kembla ยงัไดรั้บการกาํหนดให้เป็นสินคา้มาตรฐานในเกือบทุกโครงการ (Vender List) ดงันัUน 
Kembla จึงเป็นที%ยอมรับในกลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมางานระบบโครงการก่อสร้าง 

อยา่งไรก็ดี เนื%องจากราคาทองแดงในระยะ 2-3 ปีที%ผ่านมามีความผนัผวนมากและราคาแร่ปรับตวัสูงขึUน แมจ้ะมี
ผูใ้ชสิ้นคา้พยายามลดตน้ทุนโดยการใชว้สัดุอื%นๆ ทดแทนหรือยอมรับสินคา้จากกลุ่มผูน้าํเขา้ท่อทองแดงยี%ห้อต่างๆ จาก
ประเทศจีนและบางประเทศในแถบเอเชียที%มีราคาถูก แต่อาจจะตอ้งเผชิญกบัความเสี%ยงเกี%ยวกบัสิ%งเจือปนในเนืUอทองแดง
และความกงัวลเกี%ยวกบัที%มาของแหล่งผลิต สาเหตุเพราะเครื%องหมายการคา้ของผูผ้ลิตท่อทองแดงดงักล่าวอาจยงัไม่เป็นที%
รู้จกัและยอมรับในระดบัสากลทั%วโลก แต่ดว้ยผลิตภณัฑท่์อทองแดง Kembla ซึ% งไดพิ้สูจน์แลว้ถึงความเป็นเลิศดา้นคุณภาพ
มาโดยตลอดและราคาสามารถแข่งขนัไดดี้ ทาํใหบ้ริษทัยงัคงรักษาและเพิ%มสดัส่วนการตลาดไดอ้ยา่งดีเยี%ยม 

นอกจากนีU  บริษทัมีแผนในการจดัสัมมนาเพื%อเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการเกี%ยวกบัท่อทองแดงและประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงการส่งเสริมความเขา้ใจในด้านคุณภาพของวตัถุดิบและกระบวนการผลิตที%จะสร้างความมั%นใจให้แก่
ผูบ้ริโภค รวมถึงความคุม้ค่าในการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ ์Kembla 
 

ช. ฉนวนยางป้องกนัความร้อน 

เช่นเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียม ในประเทศไทยมีผูผ้ลิตฉนวนยางป้องกนัความร้อนรายใหญ่ที%มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดค่อนขา้งสูง ทาํให้การแข่งขนัเป็นไปอยา่งรุนแรง ราคาสินคา้จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการแข่งขนั ปัจจุบนับริษทั
เป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยสาํหรับผลิตภณัฑฉ์นวนยาง K-Flex ซึ%งบริษทัสามารถเพิ%มสัดส่วนตลาด
ไดอ้ยา่งโดดเด่นโดยไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากผูผ้ลิตและใชก้ลยทุธ์ทางดา้นคุณภาพของสินคา้ที%มีคุณสมบติัพิเศษอนั
เป็นผลจากเทคโนโลยกีารผลิตชัUนสูงของผูผ้ลิต ซึ%งผิวและเนืUอวสัดุ รวมถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์K-Flex มีความแตกต่าง
จากผลิตภณัฑ์ทั%วไปอยา่งเด่นชดั และดว้ยความพิเศษนีU จึงทาํให้ไดรั้บการยอมรับจากทั%วโลก การลดความหนาของแผ่น
ฉนวนยางป้องกนัความร้อนลงไดจ้ะช่วยลดตน้ทุนของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากนีU  บริษทัยงัมีการใหบ้ริการเสริมอื%นๆ 
เช่น การรับประกอบและติดตัUงท่อส่งลมหรือการขายฉนวนยางป้องกนัความร้อนร่วมกบัท่อทองแดงและยางรองท่อเพื%อ
อาํนวยความสะดวกในการจดัซืUอใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ 
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ซ. ลวดเชื'อมเหลก็และลวดเชื'อมสเตนเลส 

เป็นผลิตภณัฑที์%มีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง นอกเหนือจากการมีคู่แข่งที%เป็นผูน้าํเขา้ ในปัจจุบนัยงัมีผูผ้ลิตสินคา้
ภายในประเทศหลายราย และบางรายผลิตสินคา้หลายยี%ห้อ รวมถึงมีการกาํหนดราคาขายหลายระดบัราคาเพื%อรองรับกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายต่างๆ  อยา่งไรก็ดี เนื%องจากลวดเชื%อมเหล็กและลวดเชื%อมสเตนเลสเป็นผลิตภณัฑที์%ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั
ดา้นคุณภาพมาก อีกทัUงยงัมีปริมาณการใชสู้งและมีกลุ่มผูใ้ชแ้พร่หลายในทุกอุตสาหกรรม การที%บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้ประเภทนีU จึงถือเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขวางยิ%งขึUน 

ลวดเชื%อมตราชา้ง Kiswel ที%บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายนีU เป็นผลิตภณัฑ์ที%มีคุณภาพสูงและเป็นที%ยอมรับทั%วโลก 
ปัจจุบนั Kiswel เป็นที%รู้จกัและไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากวงการการเชื%อมในประเทศไทย บริษทัจึงไดมี้แผนการตลาด
ทัU งระยะสัU นและระยะยาว รวมถึงมีการทํากิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื%องด้วย นอกจากลวดเชื%อมตราช้าง Kiswel แลว้ 
บริษทัยงันําเสนอทางเลือกอื%นๆ ให้กบัลูกคา้ทั%วไปซึ% งมีความตอ้งการลวดเชื%อมที%แตกต่างกนั แต่ยงัคงเน้นลวดเชื%อมที%มี
คุณภาพดีเยี%ยมและราคาประหยดั โดยบริษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเชื%อมและเครื% องเชื%อมยี%ห้อ K-Weld  ซึ% งปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ลวดเชื%อม K-Weld สามารถเพิ%มสัดส่วนการตลาดอย่างน่าพอใจและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากทุก
ภาคอุตสาหกรรมที%ใชล้วดเชื%อมดว้ย 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

1) การจดัหาผลติภัณฑ์และแหล่งที'มาของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัมีนโยบายที%จะสั%งซืUอสินคา้จากผูผ้ลิต (Supplier) โดยตรง เนื%องจากคุณภาพของสินคา้และความน่าเชื%อถือ

ของผูผ้ลิตเป็นปัจจยัสําคญัที%บริษทัคาํนึงถึงในการคดัเลือกและจดัหาสินคา้เพื%อนาํมาจดัจาํหน่าย ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ้ดั

จาํหน่ายสินคา้หลกัในประเทศไทยใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ที%มีคุณภาพทัUงในประเทศและต่างประเทศจาํนวนกวา่ 10 ราย นอกจาก

การเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้หลกัแลว้ บริษทัยงัมีการทาํงานร่วมกนัในดา้น Technical Support ต่างๆ ระหวา่งผูผ้ลิตและลูกคา้

ของบริษทัซึ%งจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษทั 

ทัUงนีU  บริษทัมีการติดต่อทาํธุรกิจกบัผูผ้ลิตส่วนใหญ่มาเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลใหบ้ริษทัมีความสมัพนัธ์ที%ดีกบั

ผูผ้ลิต ซึ% งจะเป็นการเอืUอประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี โดยที%ผ่านมาบริษทัไดรั้บความร่วมมือจาก

ผูผ้ลิตสินคา้ในการวางแผนการผลิตสินคา้เพื%อลดระยะเวลาในการสั%งซืUอสินคา้หรือการที%ผูผ้ลิตบางรายช่วยเก็บรักษาสินคา้

คงคลงัที%ยงัไม่ใชง้านให้ ทาํให้บริษทัสามารถสร้างความเชื%อมั%นให้แก่ลูกคา้ของบริษทัวา่ บริษทัจะสามารถจดัส่งสินคา้ได้

ตรงตามกาํหนดเวลาที%ลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทัUงนีU  ในการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ผูผ้ลิตแต่ละรายนัUน บริษทัไม่ไดท้าํสัญญาแต่งตัUงเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายกบั

ผูผ้ลิตระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เนื%องจากบริษทัมีการติดต่อทาํธุรกิจกบัผูผ้ลิตมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความสมัพนัธ์ที%

ดี และมีความเชื%อถือซึ% งกนัและกนั และยิ%งไปกวา่นัUน บริษทัยงัสามารถพิสูจน์ให้เห็นวา่ธุรกิจของบริษทัมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเนื%อง ตลอดระยะเวลาที%ผ่านมา บริษทัมีอาํนาจในการต่อรองสูงโดยจะเห็นไดจ้ากการที%บริษทัไม่เคยประสบปัญหาจาก

การที%ผูผ้ลิตไม่สามารถจดัส่งสินคา้ให้ตามสัญญาหรือการที%ผูผ้ลิตหันไปติดต่อขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทัโดยตรง 

ทัU งนีU  เนื%องจากบริษทัทาํหน้าที% เป็นช่องทางในการเพิ%มยอดขายให้กับผูผ้ลิตในการรวบรวมยอดสั%งซืUอสินคา้จากลูกค้า
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ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและลูกคา้รายยอ่ยรายอื%นๆ โดยที%ผูผ้ลิตไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํตลาด รวมถึงค่าใชจ่้าย

อื%น ๆ ที%เกิดขึUนจากการติดต่อกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก 

 ปัจจุบนับริษทัมีการสั%งซืUอผลิตภณัฑห์ลกัแต่ละประเภทจากผูผ้ลิตในประเทศต่างๆ ดงันีU  

ประเภทของผลติภณัฑ์ ประเทศที'สั'งซื+อ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้น, ท่อทองเหลืองและอุปกรณ์ ประเทศเกาหลี, ประเทศอินเดีย 

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส ประเทศเกาหลี 

อะลูมิเนียมชนิดแผน่และมว้น ประเทศจีน 

อะลูมิเนียมชีทสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา ประเทศจีน 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศจีน 

ฉนวนยางป้องกนัความร้อน ประเทศมาเลเซีย 

ลวดเชื%อมเหลก็และลวดเชื%อมสเตนเลส ประเทศเกาหลี, ประเทศจีน 

 ในปี 2559 บริษทัมียอดสั%งซืUอสินคา้รวมทัUงสิUน 1,003.16 ลา้นบาท แบ่งเป็นสดัส่วนการสั%งซืUอสินคา้จากในประเทศ

และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 10.82 และร้อยละ 89.18 ตามลาํดบั เปลี%ยนแปลงจากสัดส่วนดงักล่าวในปี 2558 ที%มีสดัส่วน

การสั%งซืUอสินคา้ในประเทศเท่ากบัร้อยละ 12.02 และสดัส่วนการสั%งซืUอสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 87.98 จะเห็นได้

วา่ ในปี 2558 และ 2559 สัดส่วนการสั%งซืUอสินคา้จากผูผ้ลิตต่างประเทศมียอดใกลเ้คียงกนัเมื%อเทียบกบัการสั%งซืUอสินคา้จาก

ในประเทศ  

ตารางแสดงสัดส่วนการสั'งซื+อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ปริมาณการสั%งซืUอสินคา้ในประเทศ 133.19 11.34 125.24 12.02 108.56 10.82 

ปริมาณการสั%งซืUอสินคา้จากต่างประเทศ 1,040.97 88.66 915.32 87.98 894.60 89.18 

รวมทัUงสิUน 1,174.16 100.00 1,041.56 100.00 1,003.16 100.00 
 

 เนื%องจากสินคา้ที%บริษทัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที%มีผูผ้ลิตอยูเ่ป็นจาํนวนไม่มากนกั ดงันัUน บริษทัไดก้าํหนด

นโยบายในการพิจารณาเลือกซืUอสินคา้ โดยจะพิจารณาจากผูผ้ลิตที%มีความเชี%ยวชาญในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด สามารถ

ผลิตสินคา้ที%มีคุณภาพสูงและไดม้าตรฐาน นอกจากนีU  บริษทัยงัพิจารณาถึงปัจจยัอื%นๆ ที%จะช่วยเพิ%มประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการและความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ไดแ้ก่ การสั%งซืUอสินคา้จากบริษทัที%มีฐานการผลิตอยูใ่นกลุ่มประเทศที%

ไดรั้บการสิทธิพิเศษทางภาษี (AFTA, FTA) เป็นตน้ ดงันัUน บริษทัจึงมีการสั%งซืUอสินคา้แต่ละประเภทจากผูผ้ลิตจาํนวนนอ้ย

ราย โดยผูผ้ลิตทุกรายที%บริษทัสั%งซืUอสินคา้เป็นผูผ้ลิตที%มีคุณภาพอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ของโลก นอกจากนีU  การสั%งซืUอสินคา้

จาํนวนมากจากผูผ้ลิตจะช่วยใหบ้ริษทัมีอาํนาจต่อรองกบัผูผ้ลิตเพิ%มมากขึUนทัUงในดา้นของเงื%อนไขในการผลิตและราคา 
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 ในปี 2559 บริษทัไม่มีการสั%งซืUอสินคา้จากผูผ้ลิตรายใหญ่รายใดในสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดสั%งซืUอสินคา้

รวมทัUงหมด 

ประเภทของผลติภณัฑ์ 
จาํนวนผู้ผลติรวม 

(ราย) 

จาํนวนผู้ผลติที'บริษัทมยีอดสั'งซื+อสินค้า 

แต่ละชนดิเกนิกว่าร้อยละ 30 (ราย) 

31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้น,  

ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 
3 1 2 

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 2 2 2 

อะลูมิเนียมชนิดแผน่และมว้น 7 - 1 

อะลูมิเนียมชีทสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคา 5 1 1 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 5 2 2 

ฉนวนยางป้องกนัความร้อน 1 1 1 

ลวดเชื%อมเหลก็และลวดเชื%อมสเตนเลส 6 1 - 

 นอกจากความมุ่งมั%นในการพฒันาความสมัพนัธ์กบัผูผ้ลิตแต่ละรายอยา่งต่อเนื%องแลว้ บริษทัยงัไดติ้ดตามข่าวสาร

และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัU งพฒันาการของสินคา้ที%บริษทัจัดจาํหน่ายอย่างใกลชิ้ด ไม่ว่าจะเป็นการ

ติดตามขอ้มูลข่าวสารจากลูกคา้โดยผา่นเจา้หนา้ที%ทางการตลาดของบริษทัหรือการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ที%เกี%ยวขอ้ง ทัUงนีU  

เพื%อให้บริษทัสามารถปรับตวัไดท้นักบัสถานการณ์ที%อาจจะเกิดขึUนหากผูผ้ลิตสินคา้รายใดเริ%มประสบปัญหาทัUงในดา้นการ

ผลิตและสภาพคล่องทางการเงิน ทัU งนีU  เพื%อเป็นการเพิ%มทางเลือกในการเลือกซืUอสินคา้เพื%อนํามาจดัจาํหน่ายและสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากนีU  บริษทัยงัใชบ้ริการจากบริษทัที%ปรึกษาผูมี้ความเชี%ยวชาญในผลิตภณัฑโ์ลหะประเภทต่างๆ ทัUงในดา้น

การให้ขอ้มูลเกี%ยวกบัแนวโน้มราคาแร่ ขอ้มูลการผลิต และข่าวสารต่างๆ เกี%ยวกบัอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะนาํผูผ้ลิต

สินคา้จากแหล่งต่างๆ ใหแ้ก่บริษทัอีกดว้ย 

 ทัUงนีU  ผลิตภณัฑโ์ลหะที%บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทั%วไป (Base Metals Commodities) ที%มีราคาผนัแปร

ไปตามราคาซืUอขายในตลาดโลก โดยจะขึUนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินแร่แต่ละชนิดทั%วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ%ง

ทองแดง สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซึ% งเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ที%บริษทัจดัจาํหน่าย โดยหากมีปัจจยัต่างๆ ที%

ส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการใชสิ้นแร่เพิ%มสูงขึUนหรือปริมาณสินแร่ที%ผลิตไดใ้นตลาดมีลดนอ้ยลง ไดแ้ก่ ความตอ้งการใช้

สินแร่ที%เพิ%มขึUนอยา่งมีนยัสาํคญัจากผูผ้ลิตในประเทศจีน การนดัหยดุงานของคนงานในเหมืองแร่หรือภยัธรรมชาติก็อาจจะ

ส่งผลใหร้าคาของสินแร่ดงักล่าวสูงขึUนตามไปดว้ย 
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 อยา่งไรก็ตาม การที%ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูที้%มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ลหะมานานกวา่ 20 ปี 

ทาํใหมี้ความเชี%ยวชาญและสามารถประเมินสถานการณ์ราคาโลหะไดเ้ป็นอยา่งดี โดยที%ผา่นมาผูบ้ริหารของบริษทัจะติดตาม

การเคลื%อนไหวของราคาสินคา้แต่ละชนิด รวมทัUงสภาวะของตลาดโลกอย่างใกลชิ้ดและจะทาํการสั%งจองราคาสินคา้ตาม

ปริมาณคาํสั%งซืUอที%ไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ สาํหรับสินคา้ที%ตอ้งเก็บสาํรองให้แก่ลูกคา้ที%ไม่สามารถส่งคาํสั%งซืUอล่วงหนา้ได ้

บริษทัจะพิจารณาสั%งซืUอตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเพื%อให้การบริหารตน้ทุนการสั%งซืUอของบริษทัเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ%งโดยส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้ของบริษทัจะส่งคาํสั%งซืUอล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทั 

2) นโยบายการสั'งซื+อสินค้า 

 เนื%องจากบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที%มีความหลากหลายทาํให้นโยบายในการสั%งซืUอสินคา้แต่ละประเภทแตกต่าง

กนัไปตามลกัษณะของสินคา้ ลกัษณะการสั%งซืUอของลูกคา้ รวมทัUงขอ้จาํกดัของผูผ้ลิตแต่ละราย ทัUงนีU  ตลอดระยะเวลาที%ผา่น

มาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาในดา้นการสั%งซืUอสินคา้แต่อยา่งใด เนื%องจากบริษทัจะทาํการประมาณการปริมาณของสินคา้ที%

บริษทัจะทาํการสั%งซืUอในแต่ละครัU งจากคาํสั%งซืUอล่วงหนา้และประมาณการที%ไดรั้บจากลูกคา้ บวกกบัปริมาณสินคา้ที%บริษทั

จะทาํการเก็บสํารองให้แก่ลูกคา้ นอกจากนีU  บริษทัยงัพิจารณาปัจจยัอื%นๆ ประกอบดว้ย เช่น ระยะเวลาในการผลิตสินคา้ 

ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ ภาวะการเคลื%อนไหวของราคาสินคา้ในตลาดโลก อตัราแลกเปลี%ยน เป็นตน้ 
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ปัจจัยความเสี% ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที%อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของผูล้งทุน สรุปไดด้งันีU  
 

3.1 ความเสี'ยงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

1) ความเสี'ยงจากการพึ'งพาผู้ผลติสินค้า (Supplier) จาํนวนน้อยราย 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะสาํหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัUงวสัดุเพื%อ
ใชใ้นการก่อสร้าง บริษทัจะสั%งซืUอสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้ในแต่ละประเภท ซึ% งในปีที%ผ่านมาบริษทัไม่มีการสั%งซืUอ
สินคา้จากผูผ้ลิตรายใดในสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดสั%งซืUอสินคา้รวม ยกเวน้สัดส่วนการสั%งซืUอสินคา้แต่ละชนิด บริษทั
จะมีการสั%งซืUอสินคา้จากผูผ้ลิตหลกัแต่ละรายคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 30 ดงันัUน อาจถือไดว้า่บริษทัมีความเสี%ยงกรณีที%
ผูผ้ลิตสินคา้ไม่สามารถส่งสินคา้ตามคาํสั%งซืUอหรือผูผ้ลิตขายสินคา้โดยตรงใหก้บัลูกคา้โดยไม่ผ่านบริษทัหรือแต่งตัUงใหผู้จ้ดั
จาํหน่ายรายอื%นเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัแทนบริษทั ซึ%งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัได ้ 

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที%บริษทัดาํเนินธุรกิจยงัไม่เคยประสบปัญหาดงักล่าวแต่อย่างใด ทัU งนีU  
เนื%องจากผูผ้ลิตแต่ละรายต่างก็มีความน่าเชื%อถือและเป็นบริษทัที%มีชื%อเสียงเป็นที%ยอมรับทั%วโลก รวมทัUงสินคา้ของผูผ้ลิต
ดงักล่าวยงัไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO มีระบบควบคุมภายในที%รัดกุม ซึ% งบริษทัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลและ
นโยบายที%ชดัเจนของผูผ้ลิตทุกรายอยา่งละเอียดเพื%อป้องกนัปัญหาอนัอาจเกิดจากความไม่แน่นอนดา้นนโยบายของผูผ้ลิตบาง
ราย ในกรณีพิเศษดงักล่าวบริษทัมีนโยบายพิจารณาเพิ%มตราสินคา้ (Brand) จากผูผ้ลิตรายอื%นที%น่าเชื%อถือ โดยสินคา้จะตอ้งได้
มาตรฐานสากลและเป็นที%ยอมรับทั%วโลก 

นอกจากนีU  บริษทัยงัมีแผนการตลาดที%ชัดเจนและความสัมพนัธ์ที%ดีและยาวนานกับผูผ้ลิตสินคา้ ทาํให้บริษทัมี
อาํนาจต่อรองในการซืUอสินคา้มากขึUนและส่งผลให้สามารถสร้างความเชื%อมั%นให้กับลูกคา้ได้มากยิ%งขึUน ทัU งนีU  บริษัทยงั
สามารถเอืUอประโยชน์ในการทาํธุรกิจให้แก่ผูผ้ลิตสินคา้ไดอี้กดว้ย เช่น การที%บริษทัมีระบบการเก็บสินคา้สํารองและมีฐาน
ลูกคา้ขนาดใหญ่ ทาํให้สามารถสั%งสินคา้เป็นจาํนวนมากไดโ้ดยการรวบรวมคาํสั%งซืUอจากลูกคา้ทัUงรายใหญ่และรายยอ่ยที%มี
ปริมาณการสั%งซืUอไม่ครบตามจาํนวนคาํสั%งซืUอขัUนตํ%าที%ผูผ้ลิตกาํหนด ซึ% งวธีิการดงักล่าวจะทาํให้ผูผ้ลิตสามารถขายสินคา้ได้
มากขึUน ในขณะเดียวกนัก็จะช่วยลดตน้ทุนในการสั%งซืUอสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดด้ว้ย  

2) ความเสี'ยงจากความผนัผวนของต้นทุนสินค้า  

ผลิตภณัฑโ์ลหะที%บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้หลกัทั%วไป (Base Metals Commodities) ที%มีราคาผนัแปร
ไปตามราคาซืUอขายในตลาดโลก ซึ% งจะขึU นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินแร่แต่ละชนิดทั%วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ%ง
ทองแดง สงักะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซึ%งเป็นสินแร่หรือวตัถุดิบตน้นํU าของผลิตภณัฑที์%บริษทัจดัจาํหน่าย โดยหากมีปัจจยั
ต่างๆ ที%ส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการใช้สินแร่เพิ%มสูงขึUนหรือปริมาณสินแร่ที%ผลิตได้ในตลาดมีลดน้อยลง เช่น ความ
ตอ้งการใชสิ้นแร่เพิ%มขึUนอยา่งมีนยัสาํคญัจากผูผ้ลิตในประเทศจีน การนดัหยดุงานของคนงานในเหมืองแร่ การเก็งกาํไรของ
สถาบนันักลงทุน ปัจจยัเหล่านีUลว้นส่งผลให้ราคาของสินแร่ดงักล่าวเพิ%มสูงขึUนมาโดยตลอด ในทางกลบักนั เมื%อเศรษฐกิจ

3. ปัจจยัความเสี'ยง 
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โลกประสบปัญหาต่างๆ   อาทิเช่น ปัญหาหนีU สินของประเทศในแถบยโุรป ปัญหาภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ ความตอ้งการ
ใชสิ้นแร่จะลดลงทนัที แมโ้รงถลุงแร่ต่างๆ จะตดัลดกาํลงัการผลิต แต่สต๊อคสินคา้ของโลกก็อาจปรับเพิ%มขึUน ส่งผลให้ราคา
แร่ลดลงอยา่งรุนแรง ดงันัUน หากตน้ทุนราคาสินคา้มีการปรับตวัสูงขึUนหรือลดลงอาจส่งผลให้บริษทัมีความเสี%ยงจากการที%
ไม่สามารถปรับราคาขายสินคา้ไดใ้นอตัราที%เท่ากนักบัอตัราการเพิ%มขึUนหรือลดลงของตน้ทุนราคาวตัถุดิบดงักล่าว ลูกคา้บาง
รายอาจปฏิเสธการรับมอบสินคา้ในกรณีที%ราคาปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรง อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ
ถึงภาวะความผนัผวนดงักล่าวดีขึUนมาก โดยลูกคา้จะยงัคงรักษาสัญญาตามขอ้ตกลงซืUอขายเพื%อมิให้สูญเสียความน่าเชื%อถือ
เช่นกนั 

ภาพแสดงความเคลื'อนไหวของราคาแร่ ปี 2555-2559 (ปี 2012-2016) 

อะลูมิเนียม (Aluminium)              Copper (ทองแดง) 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

  นิกเกล (Nickel)                    สงักะสี (Zinc) 

        

 

 
 
 
 
 
 

ที	มา: www.metalprices.com 
 

จากกราฟแสดงราคาแร่ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ราคาแร่อะลูมิเนียมและทองแดงมีความผนัผวนในทิศทางที%
ปรับลดลง แต่ราคาเคลื%อนไหวในกรอบแคบๆ ตัUงแต่ตน้ปี 2558 และเริ%มปรับตวัขึUนในช่วงสิUนปี 2559 ปัจจุบนับริษทัมีระบบ
การบริหารจดัการคาํสั%งซืUอที%ดี สามารถนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื%อสั%งซืUอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึงไม่เนน้การใชเ้ครื%องมือทาง
การเงินเพื%อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงของราคาสินคา้ 
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3) ความเสี'ยงทางด้านสภาพคล่องและความเสี'ยงด้านการให้สินเชื'อ 
 

ความเสี%ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดที้%ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระหนีU ให้แก่บริษทัไดภ้ายใน
กาํหนดเวลาโดยปกติของการคา้ เพื%อจดัการความเสี%ยงนีUบริษทัไดป้ระเมินความสามารถทางการเงินของลูกคา้เป็นระยะๆ 
ความเสี%ยงดา้นการให้สินเชื%อหมายถึงความเสี%ยงที%คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญาได ้ซึ% งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายทางการเงินแก่บริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัเชื%อวา่บริษทัไม่มีความเสี%ยงที%เป็นสาระสาํคญั เนื%องจากบริษทัไดมี้
การจดัตัUงหน่วยงานควบคุมสินเชื%อเพื%อทาํการพิจารณาคาํขอสินเชื%อให้แก่ลูกคา้ วิเคราะห์ความเสี%ยง ประเมินคุณภาพหนีU  
รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและการติดตามการชาํระเงินของลูกคา้อย่างใกลชิ้ด ผลจากการจัดตัU งหน่วยงาน
ดงักล่าวบริษทัสามารถควบคุมและรักษาระดบัอตัราหมุนเวียนจาํนวนวนัในการเก็บหนีUและสามารถลดปริมาณหนีU ที%มีอายุ
เกินกาํหนดไดดี้ นอกจากนีU  บริษทัยงัใชบ้ริการที%ปรึกษาทางกฎหมายเพื%อให้คาํแนะนาํ วิเคราะห์สถานภาพการติดตามหนีU  
กาํหนดแนวการบริหารจดัการหนีU  รวมถึงกรณีที%ตอ้งดาํเนินการทางกฎหมายกบัลูกหนีU ที%มีปัญหา 
 

4) ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 
 

บริษทัมีเจา้หนีUการคา้และหนีU สินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีฟ (Trust Receipts) ที%เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ%งก่อใหเ้กิด
ความเสี%ยงจากการเปลี%ยนแปลงของอตัราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ ในการบริหารความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน 
บริษทัไดท้าํสัญญาซืUอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส่วนหนึ%ง อยา่งไรก็ดี บริษทัยงัคงมีความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยน
สาํหรับลูกหนีU การคา้ เจา้หนีU การคา้ และหนีU สินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีฟ (Trust Receipts) ที%ไม่ไดท้าํสัญญาซืUอขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมไว ้สําหรับการเก็บสินคา้สํารองเพื%อลูกคา้ บริษทัจะพิจารณาทาํสัญญาซืUอขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ครอบคลุมมูลค่าสินคา้สาํรองตามการขายและภาวะตลาด โดยผูบ้ริหารของบริษทัจะมีการติดตามดูแล
สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
 

5) ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี+ย 
 

ความเสี%ยงจากอตัราดอกเบีUย หมายถึง ความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงของอตัราดอกเบีUยในตลาดในอนาคต 
ซึ%งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัเชื%อวา่บริษทัไม่มีความเสี%ยงจากอตัรา
ดอกเบีU ยที%เป็นสาระสําคญั เนื%องจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัUนจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบีU ย
ลอยตวัตามอตัราดอกเบีU ยในทอ้งตลาด และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบีU ยคงที%ซึ% งตํ%ากว่า
อตัราดอกเบีUยในทอ้งตลาด 

6) ความเสี'ยงทางด้านสภาพคล่องจากนโยบายการเกบ็สินค้าคงเหลอื 
 

เนื%องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัเป็นการซืUอสินคา้เพื%อนาํมาจดัจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ (Trading 
Business) โดยมีสินคา้หลากหลายประเภทไวพ้ร้อมให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากนีU  บริษทัยงัมีนโยบาย
การให้บริการเก็บสินคา้สํารองสาํหรับลูกคา้ ประกอบกบัการที%สินคา้ส่วนใหญ่ที%บริษทัจดัจาํหน่ายในปัจจุบนัมี Lead Time ที%
ค่อนขา้งนานประมาณ 45-90 วนั บริษทัจึงมีความจาํเป็นที%จะตอ้งเก็บสินคา้คงเหลือไวใ้ห้เพียงพอที%จะสามารถทาํให้ลูกคา้
มั%นใจไดว้า่ บริษทัจะสามารถส่งมอบสินคา้ไดท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ% งถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัที%มีเหนือ
คู่แข่ง 
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จากเหตุผลดงักล่าวอาจทาํให้บริษทัมีความเสี%ยงในการมีสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนมาก ซึ% งจะก่อให้เกิดภาระกบั
บริษทัทัUงในดา้นค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้และสภาพคล่อง ซึ% งภาระในการจดัเก็บและบริหารสินคา้คงเหลือดงักล่าวจะ
แปรผนัไปตามยอดขายสินคา้ที%เพิ%มขึUน ดังนัUน หากยอดขายของบริษทัมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคญัและต่อเนื%อง บริษทั
จะตอ้งจดัหาเงินทุนเพิ%มเติมเพื%อนาํมาใชใ้นการประกอบธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม การที%บริษทัมีความสมัพนัธ์ที%ดีกบัผูผ้ลิตสินคา้ 
(Supplier) ทาํให้ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูผ้ลิตสินคา้ในการเก็บรักษาสินคา้บางส่วนที%ยงัไม่ถึงกาํหนดส่งมอบ
ใหแ้ก่ลูกคา้ ทาํใหบ้ริษทัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัไดใ้นระดบัหนึ%ง  
 

นอกจากนีU  ด้วยประสบการณ์ในการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทและการมีฐานลูกค้าจํานวนมากและ
หลากหลาย ทาํให้บริษทัสามารถบริหารจดัการและจดัจาํหน่ายสินคา้ที%บริษทัเก็บไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมจ้ะมีภาวะ
ราคาแร่ที%ผนัผวน เนื%องจากสินคา้คงเหลือดงักล่าวจาํเป็นตอ้งคงความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาขายดว้ยเช่นกนั ยิ%งไป
กวา่นัUน เพื%อเป็นการป้องกนัความเสี%ยงดงักล่าวอีกทางหนึ% ง บริษทัยงัมีนโยบายในการเก็บรักษาสินคา้ในรูปแบบที%จะช่วย
เพิ%มความยืดหยุ่นในการแปรรูปสินคา้เพื%อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที% เปลี%ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บริษทัมี
นโยบายที%จะเก็บผลิตภณัฑท์องแดงและทองเหลืองชนิดมว้นให้มีหนา้กวา้งมากที%สุดเพื%อที%จะสามารถตดัซอยให้มีขนาดที%ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้หรือการใชฐ้านขอ้มูลในการวเิคราะห์ขนาดหนา้กวา้งที%แน่นอน ซึ%งควรสั%งซืUอและจดัเก็บเพื%อรองรับ
ความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายตดัซอย อยา่งไรก็ดี เศษโลหะที%เหลือจากการตดัซอย บริษทัสามารถขาย
คืนใหก้บัผูผ้ลิตเพื%อนาํไปหลอมรีดกลบัมาเป็นสินคา้ใหม่ได ้ 

 

ตลอดระยะเวลาที%ผ่านมา แมบ้ริษทัยงัไม่เคยประสบปัญหาจากการขายสินคา้ไม่ไดห้รือการมีสินคา้คงเหลือคา้ง
เป็นจาํนวนมาก (Dead Stock) จนก่อให้เกิดภาระเกินกวา่ที%บริษทัจะบริหารจดัการไดแ้ต่อยา่งใด เพื%อป้องกนัปัญหากรณีที%
เกิดเหตุการณ์ลูกคา้ของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจโลกทัUงในดา้นปริมาณความตอ้งการและราคาวตัถุดิบมี
ความผนัผวนแบบฉับพลนัและรุนแรง บริษทัจึงมีการควบคุมการระบายสินคา้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเริ%มจากการ
กาํหนดการรับเขา้สินคา้ กาํหนดตาํแหน่งจดัเก็บที%สามารถควบคุมระยะเวลาการจดัเก็บ กาํหนดตารางการขนส่งสินคา้ของ
ลูกคา้แต่ละราย ลดปริมาณการเก็บสินคา้สาํรองกรณีที%ลูกคา้ไม่สามารถกาํหนดแผนการใชว้ตัถุดิบที%แน่นอนใหแ้ก่บริษทั 
 

7) ความเสี'ยงจากการมคู่ีแข่งซึ'งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
 

สําหรับธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อใช้ในการก่อสร้างให้กับ
ผูป้ระกอบการชัUนนาํในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิUนส่วนรถยนต ์อุตสาหกรรมผลิตชิUนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตสปริง อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ รวมทัU งผูรั้บเหมางานระบบสําหรับ
โครงการก่อสร้าง ถือเป็นธุรกิจที%ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ไม่มีความจาํเป็นในการลงทุนดา้นอุปกรณ์เครื%องจกัรมากนกัจึงมี
โอกาสที%คู่แข่งขนัรายใหม่จะเขา้มาประกอบธุรกิจประเภทนีU ได ้ผลกระทบที%ตามมาก็คือการแข่งขนัดา้นราคาที%จะทวคีวาม
รุนแรงมากขึUน ดงันัUน บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางการทาํงานโดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายบริษทั เพื%อแสดงความมุ่งมั%นสู่ความเป็นผูน้าํในธุรกิจกระจายสินคา้และเพื%อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้อยา่งต่อเนื%องดว้ยการพฒันาความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ีระบบการทาํงาน ทาํให้ลูกคา้เกิด
ความไวว้างใจในการสั%งซืUอสินคา้จากบริษทั โดยปัจจุบนับริษทัไดน้าํระบบขอ้มูลสารสนเทศมาพฒันาเป็นโปรแกรมการ
ทาํงานในทุกส่วนงานขององค์กรโดยเฉพาะส่วนงานขาย ทัUงนีU  เพื%อลดขัUนตอนและขอ้จาํกดัในการทาํงานและเพื%อความ
รวดเร็วแม่นยาํในการเขา้ถึงขอ้มูลด้วย นอกจากนีU  บริษทัยงัมีการนําเสนอกลุ่มผลิตภณัฑ์เพิ%มขึUนเพื%อให้เป็น One Stop 
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Services รวมถึงการเพิ%มความหลากหลายของแต่ละผลิตภณัฑ์และกาํลงัพฒันาบริการใหม่ๆ พร้อมกบัการสร้างมูลค่าเพิ%ม
ต่างๆ ทัUงนีU  เพื%อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพื%อการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเนื%อง 

 

3.2 ความเสี'ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
 

1) ความเสี'ยงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 
 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลแทนไกรศร ประกอบดว้ย นางกนกกร แทนไกรศร, น.ส.อภนั
ตรี แทนไกรศร, นางวรกานต์ แทนไกรศร, นายทวีเกียรติ แทนไกรศร และกลุ่มตระกูลพรพิไลลกัษณ์ ประกอบดว้ย นาย
ชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ และนายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ ถือหุน้ในบริษทัจาํนวน 105,135,500 หุ้น 
และ 105,135,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.28 และ 28.96 ของจํานวนหุ้นที%จ ําหน่ายได้แล้วทัU งหมดของบริษัท 
(ตามลาํดบั) รวมทัUงนางกนกกร แทนไกรศร และนายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ ยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลง
นามและเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย จึงทาํใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ดงักล่าวเป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการ สามารถควบคุม
มติที%ประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทัU งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื%องการแต่งตัUงกรรมการหรือการขอมติในเรื%องอื%นที%ตอ้งใชเ้สียงส่วน
ใหญ่ของที%ประชุมผูถื้อหุ้น  ยกเวน้เรื%องกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของที%ประชุมผูถื้อ
หุน้ ดงันัUน ผูถื้อหุน้รายอื%นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื%อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื%องที%ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

 

อย่างไรก็ดี โครงการสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร โดยมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที%ของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ยา่งชดัเจน 
อีกทัUงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่านที%มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการธุรกิจและความรู้ ความเขา้ใจ เกี%ยวกบังบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนีU  บริษทัยงัมีนโยบายเกี%ยวกบัการทาํรายการที%เกี%ยวโยงกนั
กับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมในกิจการ รวมทัU งบุคคลที%อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยจะทาํการพิจารณาเปรียบเทียบเงื%อนไขกบับุคคลภายนอกก่อนและนาํรายการต่างๆ เขา้สู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณีก่อนที%จะนาํเสนอต่อที%ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัในขัUนต่อไป  
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4.1 ข้อมูลทั'วไป 

1) ข้อมูลบริษัทที'ออกหลกัทรัพย์ 

ชื%อบริษทั    : บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื%อยอ่หลกัทรัพย ์   : PPM  
เลขทะเบียนบริษทั   : 0107547000567  
Home Page   : www.ppm.co.th 
ประเภทธุรกิจ : จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพื%อใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและ 

วสัดุเพื%อใชใ้นการก่อสร้าง  
 

ที%ตัUงสาํนกังาน 
 

สาํนกังานใหญ่   : 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์0-2628-6100 (อตัโนมติั)  
โทรสาร 0-2281-0735, 0-2628-8591 

ที%ตัUงคลงัสินคา้ 

คลงัสินคา้ (ศาลายา)  : 13/7 หมู่ 3 ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท ์034-246-179   
โทรสาร 034-246-076 
 

คลงัสินคา้ (สินโลหะไทย) : 4/11 หมู่ 5 ซอยบุญถนอม ถนนมหาวงษ ์อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  
โทรศพัท ์0-2393-1165, 0-2748-5197  
โทรสาร 0-2748-5189 
 

คลงัสินคา้ (ชลบุรี)   : 17/9-10 หมู่ 3 ตาํบลหนองขา้งคอก อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 
โทรศพัท ์038-150-528-31  
โทรสาร 038-150-532 

 

 
 
 

4. ข้อมูลทั'วไปและข้อมูลสําคญัอื'น 
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จาํนวนและชนิดของหุน้ของบริษทั (ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559) 
 

ทุนจดทะเบียน   จาํนวน   280,559,972  บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  จาํนวน   561,119,944  หุน้ 
มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ                  0.50  บาท 
แบ่งออกเป็น 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  จาํนวน                  200,000,250*  บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญั  จาํนวน   400,000,500* หุน้ 
มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ                 0.50 บาท 

หมายเหตุ * ณ วันที	 23 - 29 ธันวาคม 2559 บริษัทกาํหนดให้เป็นวันแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิที	จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
PPM-W1 ครั'งที	 6 และวันที	 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันกาํหนดการใช้สิทธิ มีผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิพร้อมชาํระเงินในการจองซื'อหุ้นสามัญในวันที	 28 
ธันวาคม 2559 โดยบริษัทดาํเนินการจดทะเบียนเปลี	ยนแปลงทุนชาํระแล้วในวันที	 5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 280,559,972 บาท ทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว 200,168,116.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 400,336,233 หุ้น มูลค่าที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

2) นิตบุิคคลที'บริษัทถือหุ้นโดยตรงตั+งแต่ร้อยละ 10 ขึ+นไป (ขอ้มูล ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559) 
 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ 

ทุน 

จดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าที' 

ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท) 

ทุน 

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

บ ริ ษั ท  พ รี เมี% ย ม  เฟ ล็ ก ซิ เบิU ล 
แพคเกจจิUง จาํกดั 
สาํนกังานเลขที% 137 หมู่ที% 4  
ถนนเพชรเกษม ตาํบลทบัคาง  
อ ําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
76140 
โทรศพัท ์: 032-439-750-1 
โทรสาร : 032-439-752 

ผลิตและจาํหน่าย 
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั 

30 10 30 99.00 

บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั 
สาํนกังานเลขที% 205/1  
อาคารพรพรหม ถนน
นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท ์: 0-2628-6100 
โทรสาร : 0-2628-6122 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายและ
ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา 
และติดตัUงอุปกรณ์ผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้
พลงังานทางเลือก 

60 100 60 59.96 
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3) ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991 

 

ผูส้อบบญัชี   :  นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที% 3425 หรือ 
นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที% 2803  
บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 
705-706 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี – ลา) 

เลขที% 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์0-2630-7500-5  
โทรสาร 0-2630-7506 

 

เลขานุการบริษทั   : นางสาวนยัน์เนตร พิมพพ์ทัเลิศ 
โทรศพัท ์0-2628-6100 ต่อ 775 
โทรสาร 0-2628-6122 
sec_co775@ppm.co.th   

4.2 ข้อมูลสําคญัอื'น 
 

- ไม่มี - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

5.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 

ณ วนัที%  31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 280,559,972 บาท เรียกชาํระแลว้ 200,000,250 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 400,000,500 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ทัUงนีU  ณ วนัที% 23 - 29 ธนัวาคม 2559 บริษทักาํหนดให้เป็นวนัแจง้
ความจาํนงการใชสิ้ทธิที%จะซืUอหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 ครัU งที% 6 และวนัที% 30 ธนัวาคม 2559 เป็น
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ มีผูถื้อหุ้นประสงคใ์ชสิ้ทธิพร้อมชาํระเงินในการจองซืUอหุ้นสามญัในวนัที% 28 ธนัวาคม 2559 โดยบริษทั
ดาํเนินการจดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทุนชาํระแลว้ในวนัที% 5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 280,559,972 บาท ทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ 200,168,116.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 400,336,233 หุน้ มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทัUงนีU  บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอื%นที%มีสิทธิหรือเงื%อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

5.2 ผู้ถือหุ้น 
 

1) รายชื%อกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที%ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรกของบริษทั พร้อมทัUงจาํนวนหุน้ที%ถือและสดัส่วนการถือหุ้น
จากทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ ณ วนัที% 30 ธนัวาคม 2559 (ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)   

 

ที' รายชื'อผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นที'ถือ (หุ้น) 
สัดส่วนการถอื

หุ้น (%) 

1 กลุ่มครอบครัวแทนไกรศร 115,829,600 28.96 

 1.1 นางกนกกร แทนไกรศร 112,400,000 28.10 

 1.2 น.ส.อภนัตรี แทนไกรศร 1,229,600 0.31 

 1.3 นางวรกานต ์แทนไกรศร 1,200,000 0.30 

 1.4 นายทวเีกียรติ แทนไกรศร 1,000,000 0.25 

2 กลุ่มครอบครัวพรพไิลลกัษณ์ 105,135,500 26.28 

 2.1 นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ 102,435,500 25.61 

 2.2 นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ 1,500,000 0.37 

 2.3 นายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ 1,200,000 0.30 

3 นายศุภจกัร ไตรรัตโนภาส 80,000,000 20.00 

4 กลุ่มครอบครัววชิรพงศ์ 9,484,600 2.37 

 4.1 นายวชิาญ วชิรพงศ ์ 5,100,000 1.27 

 4.2 นายจกัรพนัธ์ุ วชิรพงศ ์ 4,382,600 1.10 

 4.3 นายศุภกิจ วชิรพงศ ์ 2,000 0.00 

5. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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หมายเหต ุ: 
1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที	เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository 

Receipt : NVDR) เพื	อขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 10 ล้านบาท 

2) วันที	 23 - 29 ธันวาคม 2559 บริษัทกาํหนดให้เป็นวันแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิที	จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 และ
วันที	  30 ธันวาคม 2559 เป็นวันใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 ครั' งที	 6 มีผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิพร้อมชําระเงินในการจองซื'อหุ้นสามัญใน
วันที	 28 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทดาํเนินการจดทะเบียนเปลี	ยนแปลงทุนชาํระแล้วในวันที	 5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 280,559,972 บาท ทุนจด
ทะเบียนชาํระแล้ว 200,168,116.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 400,336,233 หุ้น มูลค่าที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

2) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที%โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทั 
 

- ไม่มี - 
 

3) ขอ้ตกลงระหวา่งกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ในเรื%องที%มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน
ของบริษทัโดยที%ขอ้ตกลงดงักล่าวมีบริษทัร่วมลงนามดว้ย 
 

- ไม่มี – 
 
 
 
 

ที' รายชื'อผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้นที'ถือ (หุ้น) 
สัดส่วนการถอื

หุ้น (%) 

5 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 1) 8,422,950 2.11 

6 นางสาวแคทรียา บีเวอร์ 7,737,900 1.93 

7 นายชยัวฒัน์ เครือชะเอม 4,405,600 1.10 

8 DBS BANK 3,000,000 0.75 

9 กลุ่มครอบครัวอภิชาตสิถาพร 2,979,200 0.74 

 9.1 นายสมชาย อภิชาตสถาพร 2,619,200 0.65 

 9.2 นางรัตนา อภิชาตสถาพร 200,000 0.05 

 9.3 นางศรี อภิชาตสถาพร 160,000 0.04 

10 กลุ่มครอบครัวนิลทองคาํ 2,381,500 0.60 

 นางสาวอฑตยา นิลทองคาํ 1,881,500 0.47 

 นางสาวธนัยพร นิลทองคาํ 500,000 0.12 

11 ผูถื้อหุน้รายอื%นๆ 60,623,650 15.16 

 รวมทั+งสิ+น 400,000,500 100.00 
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5.3 การออกหลกัทรัพย์อื'น 
  

ใบสําคญัแสดงสิทธิที'จะซื+อหุ้นสามญัของบริษัท ครั+งที' 1 (PPM-W1) 
 

ที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เมื%อวนัที%  22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมติัโครงการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซืUอหุ้นสามญัของบริษทั ครัU งที% 1 (PPM-W1) เพื%อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในอตัราส่วน 
2 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อนาํเงินที%ไดจ้ากการ
ใชสิ้ทธิตามโครงการดงักล่าวมาใชเ้ป็นเงินทุนเวยีนสาํหรับการดาํเนินกิจการของบริษทั 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : โอนเปลี%ยนมือได ้
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทัUงหมดที%เสนอขาย  : 80,000,000 หน่วย 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จดัสรรได ้ : 79,999,972 หน่วย 
อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซืUอหุน้สามญัได ้2.014 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ    :  3.477 บาท 
จาํนวนหุน้ที%จดัไวเ้พื%อรองการการใชสิ้ทธิ : 161,119,944 หุน้ 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ   : 3 ปีนบัจากวนัที%ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
      (20 พฤษภาคม 2557 – 19 พฤษภาคม 2560) 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ   : ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
      สิทธิไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือน           
      ธนัวาคม (วนักาํหนดใชสิ้ทธิ) ภายหลงัจากวนัออกและเสนอขาย
      ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิครัU งแรก    : 30 มิถุนายน 2557 
วนัใชสิ้ทธิครัU งสุดทา้ย   : 19 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : 5 วนัทาํการก่อนกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครัU ง 
      15 วนัทาํการก่อนกาํหนดการใชสิ้ทธิครัU งสุดทา้ย 
 

สรุปผลการใช้สิทธิ 
 

ครัU งที% 1 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 30 มิถุนายน 2557 มีผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 0 ราย คิดเป็นจาํนวน 0 หน่วย 
ครัU งที% 2 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 30 ธนัวาคม 2557 มีผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 250 หน่วย 
ครัU งที% 3 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 30 มิถุนายน 2558 มีผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 0 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 0 หน่วย 
ครัU งที% 4 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 30 ธนัวาคม 2558 มีผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 0 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 0 หน่วย 
ครัU งที% 5 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 30 มิถุนายน 2559 มีผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 0 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 0 หน่วย 
ครัU งที% 6 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 30 ธนัวาคม 2559 มีผูใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 1 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 166,700 หน่วย 
ครัU งที% 7 กาํหนดวนัใชสิ้ทธิ 19 พฤษภาคม 2560  ยงัไม่ถึงกาํหนดการใชสิ้ทธิ - 
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6.1 นโยบายของบริษัท 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทักาํหนดให้จ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยปีละ 1 ครัU งในอตัราประมาณร้อยละ 30 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิ ติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทัU งนีU  
คณะกรรมการของบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ดาํเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี%ยนแปลงนโยบาย
ดงักล่าวไดเ้ป็นครัU งคราว โดยอยูภ่ายใตเ้งื%อนไขที%การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น 
ใชเ้ป็นทุนสํารองสําหรับการใชคื้นเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื%อขยายธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการเปลี%ยนแปลงสภาวะ
ตลาดซึ%งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554-2558 
 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.14 0.37 0.30 0.12 -0.10 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.10 0.11 0.10 0.06 0.03 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 63 30 33 50 *N/A 
หมายเหตุ * ในปี 2558 บริษัทจ่ายปันผลจากกาํไรสะสม 

6.2 นโยบายของบริษัทย่อย 
 

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษทัจากกาํไรสุทธิของบริษทั
ยอ่ย ทัUงนีU  การจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั
ยอ่ย สภาพคล่องของบริษทัยอ่ย การขยายธุรกิจ และปัจจยัที%เกี%ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัยอ่ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ดงัมีรายชื%อต่อไปนีU  

รายชื'อกรรมการ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั+งการประชุม / การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายจงเจตน์ บุญเกิด 

รักษาการประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

7/7 4/4 2/2 

2. นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร 
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6/7 3/4 2/2 

3. พล.อ. จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
7/7 - 2/2 

4. นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกลุ กรรมการอิสระ 7/7 - 2/2 

5. นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

7/7 - 2/2 

6. นางกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

7/7 - 2/2 

7. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

7/7 - 2/2 

8. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการบริษทั 7/7 - 1/2 

กรรมการที�ลาออกระหว่างปี : 

1. นายปกรณ์ บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5/5 3/3 1/1 

 

หมายเหตุ ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากตาํแหน่งและแต่งตั'งกรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ดังนี' 

7. โครงสร้างการจดัการ 
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                -   นายปกรณ์ บริมาสพร ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั'งแต่วันที	 7 ตลุาคม 2559 

                 -  นายจงเจตน์ บุญเกิด รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั'งเป็นรักษาการประธานกรรมการ มีผลตั'งแต่

วันที	 13 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

               - นายไทยลักษณ์ ลี 'ถาวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั'งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั'งแต่วันที	 13 

ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

             - พลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั'งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั'งแต่วันที	 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  
 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื%อผูกพนัแทนบริษทั ประกอบดว้ย นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์, นางกนกกร แทน

ไกรศร และนางนนัธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการสองในสามท่านนีUลงลายมือชื%อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

7.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 คณะผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน ดงัมีรายชื%อต่อไปนีU   

รายชื'อผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. น.ส.ราณี จิรองักรูสกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายวตัถุดิบอุตสาหกรรม 

5. นายปิยวฒัน์ ทองทา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละสารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 

ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด 
วตัถุดิบอุตสาหกรรม 

(นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล) 

ผอ.ฝ่ายการตลาด 
(ตาํแหน่งว่าง) 

ผอ.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(นางนันธิรา ฤทธิมนตรี) 

ผอ.ฝ่ายปฏิบตัิการ 
(ตาํแหน่งว่าง) 

ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มนุษยแ์ละสารสนเทศ 
(นายปิยวฒัน์ ทองทา) 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายเร่งรัดหนีU สิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซืUอ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการลูกคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(นางกนกกร แทนไกรศร) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการ 
(นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์) 

1 

2 3 4 5 6 

หมายเหตุ :  1-6 คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



 

41 

รายละเอยีดเกี'ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

         

1. นายจงเจตน์ บุญเกิด 

- รักษาการประธาน
กรรมการ 

- รองประธาน
กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

21 เมษายน 2547 

 

65 - ปริญญาโท สาขาการ
จดัการภาครัฐและ
เอกชน  
สถาบนับณัฑิตพฒัน -  

บริหารศาสตร์ 

- หลกัสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่นที% 28 

- หลกัสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที% 79 

- หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
15 

100,000 หุน้  

คิดเป็นร้อยละ  

0.025 

-  ไม่มี - 2558 – ปัจจุบนั คณะกรรมการกาํกบัดูแล
โครงการเอกชนร่วม
ลงทุนปรับปรุงขยายการ
ประปาปทุมธานี – รังสิต 

การประปาส่วนภูมิภาค สํารวจ จัดหาแหล่งนํU าดิบ 
และจดัใหไ้ดม้าซึ%งนํU าดิบเพื%อ
ใช้ใน การผลิต จัดส่งและ
จาํหน่ายนํUาประปา 

2549 – ปัจจุบนั รักษาการประธาน
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมดารอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

2554 – 2557 กรรมการบริหาร องคก์ารสุรา  
กรมสรรพสามิต 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เ พื% อ
อุตสาหกรรมอาหารและยา 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2. นายไทยลกัษณ์  

ลีUถาวร 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

23 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

68 - สถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน รุ่นที% 4 

- ปริญญาโท  
MS - Economics

มหาวทิยาลยั Sul Ross 

State University 

สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที% 64 

- หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
37 

- Executive 
Development Program 
(EDP) รุ่นที% 1 

 

-  ไม่มี - -  ไม่มี - 2555 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสะ,  
ประธานกรรมการ-
ตรวจสอบ 
 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 

จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ยนูิมิต เอนจิเนียริ%ง ออกแบบ ประกอบ ติดตัU ง 
และขึU นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ตามสัญญาที%ทาํกบัลูกคา้ 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

3. นายนเรศ วชิรพนัธุ์

สกุล 

- กรรมการอิสระ 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

13 สิงหาคม 2556 

 

36 - ปริญญาโท 
International 
Architecture 

Regeneration 

And Development,  

Oxford Brook 

University, UK 

 

1,160,000 หุน้  

คิดเป็นร้อยละ  

0.290 

-  ไม่มี - 2557 – ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนงาน
พฒันาธุรกิจ โครงการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

บจก.แมกโนเลีย  
ควอลิตีU  ดีเวลลอปเมน้ท ์
คอร์ปอเรชั%น 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2556 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
 

จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

2554 – 2557 ที%ปรึกษาส่วนงานพฒันา
ธุรกิจโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

บจก.แมกโนเลีย  
ควอลิตีU  ดีเวลลอปเมน้ท ์
คอร์ปอเรชั%น 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

2554 – ปัจจุบนั Ph.D candidate in Built 
Environment Study 

มหาวทิยาลยั -  
เกษตรศาสตร์ 

สถาบนัการศึกษา 

2554 – ปัจจุบนั ผูป้ระเมินคุณสมบตัิ  
อาคารเขียว  

สถาบนัอาคารเขียวไทย 
 

องค์กรอิสระไม่แสวงห า
กาํไร 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

4. พล.อ.จกัรกฤษณ์  

พงษภ์มร 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

23 เม.ย.2558 

 

66 - ศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิต รุ่นที% 10  
โรงเรียนเสนาธิการ

ทหารบก 

- หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
120 

- ไม่มี - - ไม่มี - 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ  สภาทหารผา่นศึก หน่วยงานราชการ 

2555 – 2559 กรรมการ อ ง ค์ ก า ร ส ง เค ร า ะ ห์
ทหารผ่านศึกในพระ-
บรมราชูปถมัป์ 

หน่วยงานราชการ 

2553 – ปัจจุบนั อุปนายก ส ม า ค ม นั ก วิ% ง เ พื% อ
สุ ขภาพ แห่งป ระเท ศ
ไทย 

หน่วยงานราชการ 

2553 – ปัจจุบนั ผูช้่วยเลขานุการ คณะทํางานโครงการ
ก่อสร้างศิลปาชีพเกาะ
เกิดในสมเด็จพระนาง
เจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

หน่วยงานราชการ 

2550 – ปัจจุบนั อุปนายก ส ม า ค ม ก รี ฑ า แ ห่ ง
ป ระเท ศไท ยใน พ ระ
บรมราชูปถมัป์ 

หน่วยงานราชการ 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

5. รศ.ดร.เอกพร  

รักความสุข 

- กรรมการ 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

23 เมษายน 2558 

55 - ปริญญาเอก สาขาวชิา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- ประกาศนียบตัร
หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
77/2552 

- หลกัสูตร วตท. รุ่นที% 
12 

-  ไม่มี - -  ไม่มี - 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เวริ์ด คอร์ปอเรชั%น Holding Company ลงทุ นใน
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
และรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจ
บริการทางการแพทย,์ ธุรกิจ
การศึกษา, และธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการสภา มหาวทิยาลยัราชภฎั
จอมบึง 

สถาบนัการศึกษา 

2557 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ 
จาํกดั 

ตั ว แ ท น จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ให้บริการออกแบบ จัดหา 
แ ล ะ ติ ด ตัU ง อุ ป ก ร ณ์ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้พลงังาน
ทางเลือก 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2554 – ปัจจุบนั ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น สถาบนัการศึกษา 

2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มลูนิธิวทิยาลยัชาวบา้น มลูนิธิ 

2544 – ปัจจุบนั กรรมการสภา มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น สถาบนัการศึกษา 

6. นายชาํนาญ  

พรพิไลลกัษณ์ 

- กรรมการ 
- ประธาน

กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจ 

ลงนาม 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

21 เมษายน 2547 

52 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาบริหารการตลาด 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
20 

102,435,500 

หุน้  

คิดเป็นร้อยละ  

25.61 

-  ไม่มี - 2547 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลง-

นาม 

 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
 
 

จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

7. นางกนกกร  

แทนไกรศร 

- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจ 

ลงนาม 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

21 เมษายน 2547 

52 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาบริหารการตลาด 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
20 

112,400,000 

หุน้  

คิดเป็นร้อยละ  

28.10 

-  ไม่มี - 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นาม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

8. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี 

- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- กรรมการผูม้ีอาํนาจ 
ลงนาม 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

21 เมษายน 2547 

45 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการบญัชี  

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- หลกัสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที% 
20 

80,000 หุน้  

คิดเป็นร้อยละ  

0.02 

- ไม่มี - 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลง

นาม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

9. นายปิยวฒัน์ 

ทองทา 

- ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 

 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

14 ตุลาคม 2557 

47 - ปริญญาโท  
คณะรัฐ-

ประศาสนศาสตร  

สถาบนัพฒันบริหาร

ศาสตร์  (นิดา้) 

ไม่มี ไม่มี 2548 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

10. นางสาวราณี 

จิรองักรูสกุล 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย

สินคา้วตัถุดิบ

อุตสาหกรรม 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

14 ตุลาคม 2557 

46 - ปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาการจดัการทั%วไป 

มหาวทิยาลยัราชภฎั - 

สวนดุสิต 

 

 

 

 

 

20,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ  

0.005 

ไม่มี 2540 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย

สินคา้วตัถุดิบ

อุตสาหกรรม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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ชื'อ – สกุล/ตําแหน่ง/ 

วันที'ได้รับการแต่งตั+ง 

อา

ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 

ประวัติอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(31 ธ.ค.59) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื'อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

11. นางสาวนยัน์เนตร 

พิมพพ์ทัเลิศ 

- เลขานุการบริษทั 

 

วนัที%ไดร้ับการแต่งตัUง : 

11 พฤศจิกายน 2559 

 

29 - ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัสยาม 

- ไม่มี -  - ไม่มี - 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

เลขานุการบริษทั 

 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
 

จดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
เ พื% อ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อ
ใชใ้นงานก่อสร้าง 

2557 – 2559 
 
2556 – 2557 

ผูช้่วยเลขานุการบริษทั

และนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เจา้หนา้ที%บญัชี 

บมจ. ริชี% เพลซ 2002 
 
บมจ.ริชี% เพลซ 2002 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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7.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตัUงให ้นางสาวนัยน์เนตร พมิพ์พทัเลศิ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตัUงแต่
วนัที% 11 พฤศจิกายน 2559  

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

เนื%องจากในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตัUงคณะกรรมการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัจะคาํนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส 
และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนัเพื%อนาํเสนอหลกัเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทน
กรรมการแก่คณะกรรมการบริษทัเพื%อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

ทัUงนีU  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกกาํหนดและอนุมติัโดยที%ประชุมผูถื้อ
หุ้น อนึ% ง เพื%อให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนเพื%อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร
จะถูกกาํหนดขึUนโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

1) ค่าตอบแทนที'เป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบีUยประชุม ซึ%งจ่ายตามจาํนวนครัU งที%เขา้ประชุม ดงันีU  

รายชื'อกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ผู้ถือหุ้น 

1. นายจงเจตน์ บุญเกิด 

รักษาการประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

140,000 80,000 40,000 

2. นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร 
กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 
90,000 65,000 30,000 

3. พล.อ. จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
105,000 - 30,000 

4. นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกลุ กรรมการอิสระ 105,000 - 30,000 

5. นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

70,000 - 30,000 

6. นางกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการบริษทั

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

70,000 - 30,000 
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รายชื'อกรรมการ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ผู้ถือหุ้น 

7. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

70,000 - 30,000 

8. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการบริษทั 70,000 - 30,000 

กรรมการที�ลาออกระหว่างปี : 

1. นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
125,000 75,000 25,000 

 

หมายเหตุ  ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากตาํแหน่งและแต่งตั'งกรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ดังนี' 

             -   นายปกรณ์ บริมาสพร ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั'งแต่วันที	 7 ตลุาคม 2559 

              -  นายจงเจตน์ บญุเกิด รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั'งเป็นรักษาการประธานกรรมการ มีผลตั'งแต่วันที	 

13 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

            - นายไทยลักษณ์ ลี 'ถาวร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั'งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั'งแต่วันที	 13 

ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

           - พลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั'งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั'งแต่วันที	 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
 

ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสัให้กบัผูบ้ริหาร จาํนวน 5 ราย รวมทัUงสิUน 
9.38 ลา้นบาท  

2) ค่าตอบแทนอื'น 

ค่าตอบแทนอื%นของกรรมการ 

- ไม่มี - 

ค่าตอบแทนอื%นของผูบ้ริหาร 

บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนสาํรองเลีUยงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 

โดยในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีUยงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทัUงสิUน 0.51 ลา้นบาท  
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7.5 บุคลากร 

  ณ วนัที%  31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทัU งหมด 519 คน โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่าย

ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานรวมทัUงสิUน 91.07 ลา้นบาท ซึ% งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครอง-

ชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีUยงชีพ เป็นตน้  

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2559 PPM SPPM PFP 

ฝ่ายบริหาร (คน) 5 13 6 
ฝ่ายผลิต (คน) - 211 62 

ฝ่ายขายและการตลาด (คน) 47 - 10 

ฝ่ายคลงัสินคา้/ขนส่งสินคา้ (คน) 87 4 8 

ฝ่ายปฏิบติัการ (คน) 44 3 19 

รวม (คน) 183 231 105 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 61.15 11.04 18.88 

  ทัUงนีU  ตลอดระยะเวลา 3 ปีที%ผ่านมาไม่ปรากฎการเปลี%ยนแปลงของจาํนวนพนักงานหรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน

อยา่งมีนยัสาํคญั 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษทัไดก้ําหนดนโยบายในการพฒันาบุคลากรของบริษทั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื %อเพิ %มพูนความรู้ 

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาเพื%อเพิ%มขีด

ความสามารถในการปฏิบติังาน การพฒันาดา้นวสิัยทศัน์ในการทาํงานและบุคลิกภาพของพนกังานอนัจะนาํไปสู่ภาวะการเป็น

ผูน้าํและมีความกา้วหนา้ในสายงานของพนกังาน (Career Path) โดยบริษทัไดจ้ดัส่งพนกังานและผูบ้ริหารในสายงานต่างๆ 

เข้าร่วมอบรมและสัมมนาทัU งภายในและภายนอกบริษัท เพื%อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทัU งปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี%ยนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัอนัจะช่วยใหบ้ริษทั

สามารถประเมินภาวะความเคลื%อนไหว รวมทัUงแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ที%อาจเปลี%ยนแปลงไปตามการเปลี%ยนแปลง

ของเทคโนโลยกีารผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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8.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัได้กาํหนดแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการซึ% งเป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที%ดีสําหรับบริษทัจด

ทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ%งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฎบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ppm.co.th  

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการชุดยอ่ยทัUงหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร ดงัมีรายละเอียดต่อไปนีU  

1) คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 

ที' ชื'อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายจงเจตน์  บุญเกิด 
รักษาการประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2 นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร กรรมการอิสระ 

3 นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกลุ กรรมการอิสระ 

4 พล.อ.จกัรกฤษณ์  พงษภ์มร กรรมการอิสระ 

5 นายชาํนาญ  พรพิไลลกัษณ์ กรรมการ 

6 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการ 

7 นางนนัธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการ 

8 รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ 

หมายเหตุ  ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากตาํแหน่งและแต่งตั'งกรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ ดังนี' 

                  -   นายปกรณ์ บริมาสพร ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั'งแต่วันที	 7 ตลุาคม 2559 

                   -  นายจงเจตน์ บุญเกิด ได้รับแต่งตั'งเป็นรักษาการประธานกรรมการ ตามมติที	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื	อวันที	 13 ตลุาคม 2559 

มีผลตั'งแต่วันที	 13 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

กรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีและสามารถเขา้รับการแต่งตัUงจากผูถื้อหุน้ใหด้าํรงตาํแหน่ง
อีกวาระหนึ%งได ้

 

8. การกาํกบัดูแลกจิการ 



 

54 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที'ของคณะกรรมการบริษัท 

1) จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของที%ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความสุจริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2) มีอํานาจแต่งตัU งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทจํานวนหนึ% งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื%อ
ดาํเนินการอย่างหนึ% งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื%อปฏิบัติงานตามที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมทัU งมีอํานาจแต่งตัU งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื%นๆ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 

3) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที%ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามนโยบายที%คณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

4) พิจารณาทบทวนและอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษทัที%เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื%อง 
6) พิจารณาและอนุมติักิจการอื%นๆ ที%สาํคญัอนัเกี%ยวกบับริษทัหรือที%เห็นสมควรจะดาํเนินการนัUนๆ เพื%อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษทั 
7) เวน้แต่อาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปนีU จะกระทาํไดก็้ต่อเมื%อไดรั้บอนุมติัจากที%ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทัUงนีU  เรื%องที%

กรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื%นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยใหก้รรมการซึ% งมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื%องนัUน 
(ก) เรื%องที%กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติที%ประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การทาํรายการที%กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที%กฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที%ประชุมผูถื้อหุน้ 
8) เรื% องดังต่อไปนีU จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที%ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการที%เขา้ร่วมประชุม และจากที%ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทัUงหมดของผูถื้อหุน้ที%เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัUงหมดหรือบางส่วนที%สาํคญั 
(ข) การซืUอหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื%นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี%ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทัU งหมดหรือบางส่วนที%สําคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื%นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื%นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ%มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ%มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
(ฉ) การอื%นใดที%กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ/หรือขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที%ประชุมคณะกรรมการและที%ประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 
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 2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวฒิุที%เป็นอิสระจากผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท ซึ% งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ชื'อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายจงเจตน์ บุญเกิด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 พลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  ในระหว่างปี มีกรรมการลาออกจากตาํแหน่ง และได้รับการแต่งตั'งใหม่ ดังนี' 

                  -  นายปกรณ์ บริมาสพร ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีผลตั'งแต่วันที	 7 ตลุาคม 2559 

                 - นายไทยลักษณ์ ลี 'ถาวร ได้รับแต่งตั'งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั' งที	  6/2559 เมื	อวันที	  13 

ตลุาคม 2559 มีผลตั'งแต่วันที	 13 ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป 

                - พลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ได้รับแต่งตั'งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั' งที	  7/2559 เมื	อวันที	  10 

พฤศจิกายน 2559 มีผลตั'งแต่วันที	 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 ทัUงนีU  กรรมการทัUง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชีอยา่งเพียงพอ 

 

สาํหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปีและสามารถ
เขา้รับการแต่งตัUงจากผูถื้อหุน้ใหด้าํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ%งได ้

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที'ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื%อให้มั%นใจวา่มีความถูกตอ้งและเชื%อถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที%รับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทัUงรายไตรมาส
และประจาํปี 

2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
3) สอบทานให้บริษทัและบริษทัในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ

ภายใน และระบบการบริหารความเสี%ยงที%เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที%เห็นวา่จาํเป็นและเป็นสิ%งสําคญั พร้อมทัUงให้ขอ้เสนอแนะเกี%ยวกบัการปรับปรุง
แกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี%ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการ
บริษทั 

4) สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที%เกี%ยวขอ้งกับรายงานการเงินและการ
ควบคุมภายใน 
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5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที%เกิดรายการที%เกี%ยวโยงกนัหรือรายการที%อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทัU งนีU  เพื%อให้มั%นใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัUงบุคคลซึ%งมีความเป็นอิสระเพื%อทาํหนา้ที%เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเชื%อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนัUน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที%ไดรั้บมอบหมาย
ใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทัUงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัU ง 

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจาํปีของบริษทัตามหลกัเกณฑที์%ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 

8) ปฏิบติังานอื%นใดตามที%คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบับริษทั 

3) คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ที' ชื'อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชาํนาญ  พรพิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการบริหาร 

3 นางนนัธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที'ของคณะกรรมการบริหาร 

1) วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน และโครงสร้างองคก์ร รวมทัUงโครงสร้างการบริหารงาน
หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาดเพื%อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2) วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทัเพื%อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทัUงพิจารณาอนุมติัการจดัสรรงบประมาณประจาํปี การแกไ้ข 
เปลี%ยนแปลงเพิ%มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในกรณีมีความจาํเป็นเร่งด่วนและให้นําเสนอต่อที%ประชุม
คณะกรรมการเพื%อทราบต่อไป 

3) ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัที%กาํหนดไวใ้ห้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ เอืUอต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

4) ตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัที%กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจที%ไดรั้บอนุมติั 
5) พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัเพื%อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
6) มีอาํนาจแต่งตัUง ถอดถอน เจา้หนา้ที%ของบริษทัในตาํแหน่งที%ต ํ%ากวา่ตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
7) พิจารณาอนุมติัและดาํเนินการประมูลงานหรือรับจา้งทาํของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ 
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8) ปฏิบัติหน้าที% อื%นๆ ตามที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไปและให้มีอาํนาจในการอนุมติัการ
ดาํเนินการทางการเงิน ดงันีU  
(ก) ในกรณีที%กําหนดไวใ้นแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปีที%คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแ้ล้ว ซึ% ง

คณะกรรมการบริหารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงิน 
(ข) ในกรณีที%ไม่เขา้กรณีตามขอ้ 1) ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินการทาง

การเงินในวงเงินไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยอาํนาจอนุมติัทางการเงินดงักล่าวจะรวมถึงการอนุมติัค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย์
ถาวร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย (ถา้มี) การจดัหาวงเงินสินเชื%อหรือการออกตราสารหนีU  
รวมถึงการให้หลกัประกนั (ยกเวน้การให้หลกัประกนัตามโครงการที%ประมูลหรือรับจา้งทาํของซึ% งจะไม่
จาํกดัวงเงิน) การคํUาประกนัเงินกูห้รือสินเชื%อแก่บริษทัยอ่ย (ถา้มี) เป็นตน้ 

ทัUงนีU  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอาํนาจอนุมติัทางการเงินใน

เรื%องใดเรื%องหนึ%งหรือหลายเรื%องตามที%คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได ้

อนึ% ง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการที%ทาํให้คณะกรรมการบริหาร

หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที%ตนหรือบุคคลที%อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื%นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามที%สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด) ทาํกบั

บริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที%เป็นไปตามปกติธุรกิจที%คณะกรรมการได้ประกาศกาํหนด

ขอบเขตไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที'ของประธานกรรมการบริหาร 

1) ควบคุมกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื%อพิจารณา
เรื%องต่างๆ ตามที%เห็นสมควร 

2) มีอาํนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั%งจ่ายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินที%ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

3) การกาํกับดูแลการดาํเนินงานโดยรวมตามที%คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทัU งนีU  อาํนาจหน้าที%ของ
ประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงอาํนาจที%ทาํใหป้ระธานกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที%ตนหรือ
บุคคลที%อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื%นใด (ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัและตามที%สาํนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด) ทาํกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการที%เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที%คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมติัไว ้รวมทัU ง
กาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการทาํรายการที%เกี%ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ%ง
สินทรัพยที์%สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเพื%อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในเรื%องดงักล่าว 

4) มีอาํนาจแต่งตัUง โยกยา้ย ถอดถอน หรือเลิกจา้ง เจา้หนา้ที%ระดบัผูบ้ริหาร 
5) ปฏิบติังานดว้ยความสุจริตและระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั  
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 4) คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน ดงันีU  
 

ที' ชื'อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2 นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3 นางสาวราณี จิรองักรูสกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาดวตัถุดิบอุตสาหกรรม 

4 นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5 นายปิยวฒัน์ ทองทา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที'ของกรรมการผู้จดัการ 

1) เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการที%เกี%ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั%วไปของบริษทั 
2) ดาํเนินการตามที%คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 
3) มีอาํนาจจ้าง แต่งตัUง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับขึUน เงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนสัของพนกังานทัUงหมดของบริษทัในตาํแหน่งตํ%ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร  
4) มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัรายการก่อหนีU  เช่น การกูย้ืมเงิน เป็นตน้ ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละรายการที%ไม่เกิน 

10 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า 
5) มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัรายการลงทุน เช่น การซืUอขายเงินลงทุนหรือการจดัซืUอจดัจา้งซึ% ง

ทรัพยสิ์นและบริการเพื%อประโยชน์ของบริษทั รวมทัU งอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพื%อธุรกรรมต่างๆ 
ของบริษทัภายในวงเงิน 10  ลา้นบาท 

6) มีอาํนาจออกคาํสั%ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื%อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทั และเพื%อรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7) มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการที%เกี%ยวขอ้งและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั 

8) อนุมติัการแต่งตัUงที%ปรึกษาดา้นต่างๆ ที%จาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 
9) ปฏิบติัหนา้ที%อื%นๆ ตามที%ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

อนึ% ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ในเรื%องเกี%ยวกบัรายการที%เกี%ยวโยงกนั รายการการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึ% งสินทรัพยที์%สําคญัของบริษทัและ/หรือรายการหรือเรื%องที%กรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลที%อาจมีความ

ขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื%นใดที%จะทาํขึUนกบับริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้

มี) ในกรณีดงักล่าวรายการหรือเรื%องดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษทั 

(แลว้แต่กรณี) เพื%อพิจารณาอนุมติั 
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8.3 การสรรหาและแต่งตั+งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

1) กรรมการอสิระ 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน โดยที%

ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที%ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจดัตัUงคณะกรรมการตรวจสอบและกาํหนดให้

คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บริษทัมีนโยบายที%จะสรรหาและพิจารณาคดัเลือก

บุคคลที%มีความเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็น

อิสระ การที%สามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายย่อย ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที%เกี%ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยใน

การคดัเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีU  

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงทัU งหมดในบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทัUงนีU  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้%เกี%ยวขอ้งกบั
กรรมการอิสระรายนัUนๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที%มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที%ปรึกษาที%ไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนหนา้ ทัUงนีU  ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที%เคยเป็นขา้ราชการหรือที%ปรึกษาของส่วนขา้ราชการ ซึ% งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที%มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที%เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี%น้อง และบุตร รวมทัUงคู่สมรสของบุตร กรรมการรายอื%น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที%จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที%อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัUงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที%มีนัยหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้%มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากลกัษณะดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนหนา้ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ%ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที%กระทาํเป็นปกติเพื%อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี%ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินดว้ยการรับหรือให้กูย้มืค ํUาประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีU สิน รวมถึงพฤติการณ์อื%น

ทาํนองเดียวกนั ซึ% งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีU ที%ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ% งตัU งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพยที์%มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตัUงแต่ 20 ลา้นบาทขึUนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ%ากวา่ ทัUงนีU  การ

คํานวณภาระหนีU ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที% เกี% ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที%เกี%ยวโยงกนั แต่ในการพิจารณาภาระหนีU

ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนีU ที%เกิดขึUนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที%มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั) และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที%มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 
ซึ%งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนหนา้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ% งรวมถึงการให้บริการเป็นที%ปรึกษากฎหมายหรือที%ปรึกษา
ทางการเงินซึ% งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัUนดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนหนา้ 

(ช) ไม่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ% งเป็นผูที้% เกี%ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที%มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที%มีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที%มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที%มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที%
ปรึกษาที%รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที%มีสิทธิออกเสียงทัUงหมดของบริษทัอื%น 
ซึ%งประกอบกิจการที%มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที%มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื%นใดที%ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี%ยวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตัUงให้เป็นกรรมการอิสระที%มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนักบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 

(collective decision) ได ้

ในกรณีที%บริษัทแต่งตัU งบุคคลที%มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที%

กาํหนดไวใ้ห้ดาํรงแหน่งกรรมการอิสระก็ต่อเมื%อบริษทัไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัที%แสดงวา่ไดพิ้จารณาตาม

หลกัในการปฏิบัติหน้าที%และความรับผิดชอบนมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 แลว้ว่า การแต่งตัU งบุคคล

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที%และการให้ความเห็นที%เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีU ใน

หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัUงกรรมการอิสระดว้ย 

- ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที%ทาํให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์%กาํหนด 

- เหตุผลและความจาํเป็นที%ยงัคงหรือแต่งตัUงใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตัUงบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ทัUงนีU  ในปีที%ผา่นมาไม่พบกรรมการอิสระรายใดมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพหรือบุคคล

ที%ไดรั้บแต่งตัUงใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวชิาชีพในมูลค่าเกินกวา่หลกัเกณฑ์

ที%กาํหนด 

 



 

61 

2) การสรรหากรรมการบริษัท 

  เนื%องจากในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตัUงคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกบุคคลที%จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัจึงไม่ไดผ้่านขัUนตอนของคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัจะ

เป็นพิจารณาคดัเลือกและกลั%นกรองบุคคลที%มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท รวมทัU งเกณฑ์มาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์%

เกี%ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอรายชื%อกรรมการดงักล่าวต่อที%ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตัUงกรรมการตาม

หลกัเกณฑต์่อไป ทัUงนีU  คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการและผูถื้อหุ้นทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอชื%อบุคคล

ที%มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย 

  การแต่งตัUงกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนีU  

(ก) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัUงกรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้คนหนึ%งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ%งหุน้ต่อหนึ%งเสียง 
(ข) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัUงกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัUงกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงทัUงหมดที%ตนมีอยูเ่ลือกบุคคลที%ไดรั้บการเสนอชื%อเป็นกรรมการที%ละคน 
(ค) บุคคลที%ไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตัUงเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการที%

จะพึงมีหรือจะมีพึงเลือกตัUงในครัU งนัUน ในกรณีที%บุคคลซึ%งไดรั้บการเลือกตัUงในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที%จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัUงในครัU งนัUนให้ประธานที%ประชุมออกเสียงไดเ้พิ%มขึUน
อีกหนึ%งเสียงเป็นเสียงชีUขาด 

  กรณีที%ต ําแหน่งกรรมการว่างลงเนื% องจากเหตุอื%นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัUงบุคคลซึ% งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที%พน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซึ% งเขา้

เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที%ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซึ% งตนแทน ทัUงนีU  มติการแต่งตัUง

บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที%ยงัเหลืออยู ่

3) การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด 

  ในการสรรหาผู ้มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที%บริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และรองกรรมการผู ้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณาเบืUองตน้ในการกลั%นกรองสรรหาบุคคลที%มีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที%เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 

สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายที%คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้ทัUงนีU  ใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

8.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  บริษทักาํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอชื%อและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตัUงบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือ

บริษทัร่วมตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลที%ไดรั้บการแต่งตัUงใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั

ร่วมมีหนา้ที%ดาํเนินการเพื%อประโยชน์ที%ดีที%สุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนัUนๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้าํหนดให้
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บุคคลที%ไดรั้บการแต่งตัUงนัUนตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนที%จะไปลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื%องสาํคญั

ในระดบัเดียวกบัที%ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัเอง ทัUงนีU  การส่งกรรมการ

เพื%อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

  นอกจากนีU  ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทักาํหนดระเบียบให้บุคคลที%ไดรั้บการแต่งตัUงจากบริษทันัUนตอ้งดูแลให้

บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเรื%องการทาํรายการที%เกี%ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ%งสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอื%น

ใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ที%เกี%ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ใน

ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้

บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

8.5 การดูแลเรื'องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเรื%องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที%ดี โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ รวมทัUงจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ% งจะมีการแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทราบ

เมื%อแรกเขา้ทาํงาน โดยสรุปนโยบายสาํคญัไดด้งันีU  

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัUงผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี%ยวกบัหน้าที%ที%ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 

2) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที%เกิดรายการเปลี%ยนแปลง และจดัส่งสําเนารายงานนีU ให้แก่
บริษทัในวนัเดียวกบัวนัที%ส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3) บริษทัมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ตอ่เลขานุการบริษทัเกี%ยวกบัการซืUอขายหุน้ของบริษทัอยา่ง
น้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนทาํการซืUอขาย และให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงต่อที%ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

4) บริษทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานที%เกี%ยวขอ้งที%ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที%เป็นสาระสาํคญั ซึ%งมี
ผลต่อการเปลี%ยนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซืUอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อน ก่อนที%งบการเงินหรือ
ขอ้มูลภายในนัUนจะเปิดเผยต่อสาธารณเป็นเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 24 ชั%วโมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัUงหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที%เป็นสาระสาํคญันัUนต่อบุคคลอื%น 

การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวเป็นการกระทาํผิดวินยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที%ได้

ล่วงรู้ขอ้มูลภายในที%สาํคญัคนใดกระทาํผดิวนิยัจะไดรั้บโทษตัUงแต่การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 

จนถึงการเลิกจา้ง ทัUงนีU  แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหเ้ห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
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8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับ บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส จาํกัด ซึ% งเป็น

สาํนกังานสอบบญัชีที%ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 รวมทัUงบุคคลหรือกิจการที%ผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีสังกดัใน

รอบบัญชีที%ผ่านมา มีจาํนวนเงินรวม 2,210,000 บาท และมีค่าบริการอื%น ๆ (Non - Audit Fee) เช่น ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย

สาํนกังาน อีกจาํนวน 121,114 บาท  

ทัUงนีU  บริษทัที%เป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทั ผูบ้ริหาร 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้%เกี%ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัที%ไดรั้บการยอมรับให้

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทัUงเป็นผูส้อบบญัชีที%ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

8.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ  

นอกเหนือจากเรื%องที%ไดก้ล่าวไปแลว้เบืUองตน้ บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที%ดีในเรื%องอื%นๆ ดงันีU  

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัต่อการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นและการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตน

โดยครอบคลุมสิทธิขัUนพืUนฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซืUอ ขาย โอนหลกัทรัพยที์%ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่ง

ในผลกาํไร/เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัที%เท่าเทียมในการรับซืUอหุ้นคืนโดยบริษทั สิทธิในการ

เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการเสนอรายชื%อบุคคลเขา้รับการพิจารณาแต่งตัUง

เป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัUงและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเรื%อง

สาํคญัของบริษทั เช่น การอนุมติัธุรกรรมที%สาํคญัและมีผลการดาํเนินงานของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ รวมทัUง

ขอ้บงัคบับริษทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากการใหสิ้ทธิขัUนพืUนฐานแก่ผูถื้อหุ้นในดา้นต่างๆ แลว้ บริษทัยงักาํหนดใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผลการ

ดาํเนินงาน นโยบายการบริหาร และขอ้มูลสาํคญัอื%นๆ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ppm.co.th) ซึ% งถือวา่เป็นช่องทาง

การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที%ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก ทัUงนีU  เพื%อเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกแก่ผู ้

ถือหุน้ในการใชสิ้ทธิในเรื%องต่างๆ ที%ผูถื้อหุน้ควรจะไดรั้บ 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

สาํหรับปี 2559 บริษทักาํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที% 28 เมษายน 2559 และจดัประชุมวสิามญัผู ้

ถือหุ้นครัU งที% 1/2559 ในวนัที% 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมทัUงขอ้มูลประกอบการประชุมแก่ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั รวมทัUงไดเ้ผยแพร่เอกสาร

ประกอบการประชุมผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัตัUงแต่วนัที% 4 เมษายน 2559 และวนัที% 1 พฤศจิกายน 2559 ตามลาํดบั โดย
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บริษทัไดจ้ดัทาํข่าวแจง้การเผยแพร่เอกสารดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทัUงนีU  เพื%อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร 

ทัUงนีU  หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในแต่ละวาระมีการระบุอยา่งชดัเจนว่า วาระดงักล่าวเป็นการเสนอ

เพื%อให้ที%ประชุมรับทราบหรือเพื%อพิจารณา รวมทัUงไดร้ะบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจน

จาํนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมติั นอกจากนีU  บริษทัยงัไดร้ะบุรายละเอียดเกี%ยวกบัการแสดงหลกัฐานในการเขา้ร่วม

ประชุม หลกัเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประวติัของบุคคลที%เสนอแต่งตัUงเป็น

กรรมการ (ในวาระการเลือกตัUงกรรมการแทนกรรมการที%ออกจากตาํแหน่งตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดยอ่ย ขอ้มูลผูส้อบบญัชี รายชื%อและประวติักรรมการอิสระที%บริษทัเสนอชื%อให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น

ใหเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที%เกี%ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ แผนที%แสดงสถานที%จดัประชุม แบบฟอร์ม

หนังสือมอบฉันทะตามที%กระทรวงพาณิชยก์าํหนด และเพื%อเป็นการรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้

ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเดินทางมาใชสิ้ทธิของตนในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ ทัUงนีU  หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์

จะให้บริษทัชีUแจงขอ้ซกัถามเกี%ยวกบัวาระการประชุมที%นาํเสนอสามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดที้% sec_co775@ppm.co.th 

หรือโทรสารหมายเลข 02-628-6122 

เพื%อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมทัUงนกัลงทุนสถาบนั บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานที%ประชุมผูถื้อ

หุ้นที%สะดวกต่อการเดินทางและกวา้งขวาง สามารถรองรับจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ โดยบริษทัเปิดรับ

ลงทะเบียนก่อนเริ%มประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชั%วโมง และจดัใหมี้เจา้หนา้ที%ตอ้นรับในจาํนวนที%เหมาะสม

ทาํหนา้ที%ใหค้าํแนะนาํเรื%องการลงทะเบียน รวมถึงเรื%องอื%นๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัการประชุม 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ประธานกรรมการทาํหน้าที% เป็นประธานในที%ประชุม โดยมีรอง

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ รวมทัUงบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื%อทาํ

หนา้ที%ชีUแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในประเด็นที%เกี%ยวขอ้ง นอกจากนีU  บริษทัยงัไดเ้ชิญตวัแทนจากหน่วยงานกาํกบั

ดูแลจากหน่วยงานภายนอกเขา้สังเกตการณ์การดําเนินการประชุมด้วย เช่น ตัวแทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ โดยก่อนเริ%มเขา้สู่การประชุมประธานในที%ประชุมไดแ้จง้ต่อที%ประชุมทราบถึงวธีิการ

ปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผูถื้อหุน้จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสดัส่วนหนึ%งหุน้ต่อ

หนึ% งเสียง ประธานในที%ประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที%ประชุมรับทราบเมื%อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ 

สําหรับสิทธิในส่วนแบ่งกาํไร บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัUงชีU แจงรายละเอียดของ

จาํนวนเงินปันผลทัUงหมดที%บริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

สาํหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัU งที% 1/2559 รองประธานกรรมการทาํหนา้ที%เป็นประธานในที%ประชุม โดยมี

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมด้วย เพื%อทําหน้าที%ชีU แจงและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นใน

ประเด็นที%เกี%ยวขอ้ง โดยก่อนเริ%มเขา้สู่การประชุม ประธานในที%ประชุมไดม้อบหมายให้พิธีกรแจง้ต่อที%ประชุมทราบถึง

วธีิการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผูถื้อหุน้จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสดัส่วนหนึ%ง

หุน้ต่อหนึ%งเสียง จากนัUนจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหที้%ประชุมรับทราบเมื%อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ  
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ประธานในที%ประชุมไดจ้ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความเห็นและตัUงคาํถามในทุกวาระ และไดมี้การบนัทึกประเด็นคาํถามและคาํตอบไว้

อยา่งชดัเจนครบถว้น ซึ% งจะช่วยให้ผูถื้อหุ้นที%ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมทราบถึงประเด็นคาํถาม – คาํตอบที%มีการอภิปรายในที%

ประชุม นอกจากนีU  บริษทัถือหลกัปฏิบติัวา่ เพื%อให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ บริษทัจะไม่เพิ%มวาระการ

ประชุมในที%ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และจดัส่งรายงาน

การประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม พร้อมกบัเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชุม ทัUงนีU  เพื%อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

2) การปฎบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

บริษทัได้ตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายย่อยต่างไดรั้บการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทัU งนีU  บริษทัได้ให้สิทธิและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น รวมทัUงการเสนอชื%อบุคคลเพื%อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัสิUนสุดรอบปีบญัชี

ของบริษทั 31 ธนัวาคมของทุกปี อีกทัUงผูถื้อหุน้ยงัสามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตัUงกรรมการเป็นรายบุคคลได ้ 

สําหรับปี 2559 มีกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน บริษทักาํหนดให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื%อรายชื%อ

บุคคลที%มีความเหมาะสม พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอชื%อ

มายงับริษทัระหวา่งวนัที% 3 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2559 แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื%อเขา้มายงับริษทั 

การมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที%ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชห้นังสือมอบ

ฉนัทะให้กบับุคคลที%เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้และไดเ้สนอชื%อกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน

ไวเ้ป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กบัผูถื้อหุ้นแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม รวมทัUงสนบัสนุนให้มีการใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ  

3) การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

3.1)  การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในหรือภายนอก

บริษทั โดยได้กาํหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ% งในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื%อให้ผูมี้ส่วน

เกี%ยวขอ้งทุกกลุ่มไดรั้บรู้และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซึ%งจะสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีความมั%นคงและยั%งยืน 

โดยสรุปไดด้งันีU  
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การปฏิบัติต่อพนักงาน บริษทัตระหนกัดีวา่พนักงานเป็นทรัพยากรที%มีค่ายิ%งและเป็นพลงัขบัเคลื%อนที%สาํคญัของ

องคก์ร บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการรักษาและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพเพิ%มขึUน โดยจดัใหมี้ระบบการบริหารงาน

บุคคลที%เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัเติบโตในสายอาชีพภายใตร้ะบบการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม ควบคู่ไปกบัการดูแล

ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ผลการปฏิบติังาน และความสามารถของ

พนักงาน ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการต่าง ๆ ซึ% งมากกว่าที%กฎหมายกาํหนด เช่น การจดัตัUงกองทุนสํารองเลีU ยงชีพ การจัด

กิจกรรมเลีUยงปีใหม่ เป็นตน้ นอกจากนีU  บริษทัยงัจดัให้มีกิจกรรม 5 ส. เพื%อเสริมสร้างสุขลกัษณะและสภาพแวดลอ้มที%ดีใน

การทาํงาน ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ เพื%อให้สามารถปฏิบติัหน้าที%ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

ทัUงนีU  ในปี 2558 – 2559 บริษทัไม่มีพนกังานที%เสียชีวติหรือไดรั้บบาดเจ็บจากการทาํงานแต่อยา่งใด 

นอกจากนีU  บริษทัมีแผนการประเมินดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื%อเพิ%มขีดความสามารถของพนักงานให้

สามารถปฏิบติังานไดห้ลากหลายยิ%งขึUน ขณะเดียวกนัยงัสามารถตอบสนองไดท้นัต่อความเปลี%ยนแปลง เช่น การฝึกอบรม 

การสัมมนา และให้โอกาสกบัพนักงานอย่างทั%วถึง โดยตลอดปี 2559 บริษทัจดัให้มีการอบรมภายในบริษทั 2 หลกัสูตร 

ไดแ้ก่ เทคนิคการใชโ้ปรแกรม Excel เพื%อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ, หลกัสูตรการตรวจรับสินคา้ในกลุ่มสินคา้วตัถุดิบ

อุตสาหกรรมในระบบ WMS และส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 9 หลกัสูตร ไดแ้ก่ ติวเขม้ให้เต็มร้อย, 

รู้จกักฎหมายหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่, RICOH WORKSTYLE INNOVATION, การจดัทาํบญัชีให้สอดคลอ้งกบัสภาพกิจการ

และถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, เรื% องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน, การวิเคราะห์งบการเงินสําหรับ

ผูป้ระกอบการ, ผูป้ฏิบัติงานเลขานุการบริษทั, ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการสร้างเวบ๊ไซตจู์มล่า พืUนฐานมือใหม่สร้างเวบ๊ไซต ์(เวอร์ชั%น 3.6) 

อนึ% ง บริษัทยงัมีนโยบายให้พนักงานหลีกเลี%ยงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ� ทุกประเภท โดย

พนักงานทุกคนมีหน้าที%ปกป้อง และรักษาความลบัอนัเกี%ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัเพื%อมิให้ขอ้มูลเหล่านัU น

รั%วไหลและตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษทั ไปใชเ้พื%อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื%อบุคคลอื%นโดยมิได้

รับอนุญาต อีกทัUงพนกังานทุกคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรติทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้%น และไม่นาํผลงานอนัมีทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของผูอื้%น ไม่วา่ทัUงหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น บริษทัมีนโยบายในการสรรหาผลิตภณัฑช์นิดใหม่ๆ มาไวเ้พื%อจดัจาํหน่าย รวมทัUงนโยบาย

การขยายฐานลูกคา้อยา่งต่อเนื%อง เพื%อใหบ้ริษทัมีผลประกอบการที%ดี สามารถสร้างผลกาํไรใหเ้ติบโตอยา่งต่อเนื%องและมั%นคง 

โดยบริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัเพื%อสร้างมูลค่าเพิ%มเพื%อให้ผูถื้อ

หุน้ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว 

การปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทมุ่งมั%นปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการให้บริการที%มีคุณภาพ จัดให้มี

หน่วยงานให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือลูกคา้ในเรื%องต่างๆ รับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ ทัUงนีU  บริษทัจะไม่นาํ

ขอ้มูลหรือความลบัของลูกคา้ไปเผยแพร่ นอกจากนีU  บริษทัยงัใหค้วามสาํคญัต่อการกาํหนดราคาขายสินคา้ที%เหมาะสมใหแ้ก่

ลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั สินคา้ของบริษทัตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี   
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การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี' บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หนีU ทุกรายอยา่งเป็นธรรม ปฏิบติัตาม

เงื%อนไขการคา้และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาที%ทาํร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในการชาํระคืนหนีU  เงินกู้ยืม ดอกเบีU ย และความ

รับผิดชอบในหลกัประกนัต่าง ๆ เพื%อพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที%ก่อให้เกิดประโยชน์ทัUง 2 ฝ่าย (To create a win/win 

partnership) ทัU งนีU  หากเกิดกรณีที%ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื%อนไขแห่งสัญญาที%ตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจง้ให้เจา้หนีU  / คู่คา้

ทราบล่วงหนา้ เพื%อร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ข 

นอกจากนีU  บริษทัยงัให้ความสาํคญัต่อการคดัเลือกคู่คา้ที%เหมาะสม โดยจะตอ้งมั%นใจวา่กระบวนการคดัเลือกและ

การปฏิบติัต่อคู่คา้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการมีคู่คา้ที%มีชื%อเสียงที%ดี มี

จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และคาํนึงถึงสวสัดิการของพนกังานที%เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเรียนรู้จุดแข็งของกนัและกนั

เพื%อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจร่วมกนัใหมี้ความกา้วหนา้ยิ%งขึUน สาํหรับเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ มีดงันีU  

1. มีประวติัทางการเงินที%เชื%อถือได ้และมีศกัยภาพที%จะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัไดใ้นระยะยาว 

2. ผลิต หรือจาํหน่ายสินคา้ที%มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได ้

3. ใหบ้ริการดา้นการส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามกาํหนด และไม่มีสินคา้ที%เสียหายระหวา่งการจดัส่ง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง บริษทัมีนโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจกบัคู่แข่งที%เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท

เดียวกันรายอื%นดว้ยการปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที%ดีและตามที%กฎหมายไดก้าํหนดไว ้ไม่ล่วงละเมิดหรือล่วงรู้

ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล กล่าวร้ายป้ายสี กลั%นแกลง้ หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริงของคู่แข่ง ทัUงนีU  ในปี 2559 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเรื%องที%เกี%ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  บริษัทให้ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา

เปรียบเสมือนส่วนหนึ%งของสงัคมที%จะ ร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสังคมและสิ%งแวดลอ้มเพื%อความยั%งยืนสืบไป บริษทั จึง

ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื%อชุมชนและสงัคม อย่างต่อเนื%องควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ ภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและ

สงัคมโดยรวม ดงันีU  

� มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มเป็นสาํคญั และปฏิบติั ตามกฎหมายและ 
ขอ้บงัคบัเกี%ยวกบัสิ%งแวดลอ้มที%บงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

� มีนโยบายการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบติักนัภายใน 
องคก์ร 

� ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทั มีจิตสาํนึกและความรับผิดชอบต่อสิ%งแวดลอ้มและสงัคม 
� เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ%นที%บริษทั เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 
� ดาํเนินกิจกรรมเพื%อร่วมสร้างสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ%งแวดลอ้มอยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อใหชุ้มชนที%บริษทั  

ตัUงอยู่มีคุณภาพชีวิตที%ดีขึUน ทัU งที%ดาํเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ชุมชน 

� ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืUนที% ที%บริษทั เขา้ไปดาํเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่ 
กรณี 

� ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที%มีผลการทบต่อสิ%งแวดลอ้มชุมชน ชีวติและ 
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ทรัพยสิ์น อนัเนื%องมาจากการดาํเนินงานของบริษทั โดยใหค้วามร่วมมือ อยา่งเตม็ที%กบัเจา้หนา้ที%ภาครัฐ 

และหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง 

3.2) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีช่องทางที%ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน/แจง้เบาะแสในเรื%องที%อาจ

เป็นปัญหา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี%ยวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที%ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบ

ควบคุมภายในที%บกพร่อง ดงันีU  

- จดหมายทางไปรษณีย ์: สาํนกัเลขานุการบริษทั บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
เลขที% 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

- E-mail : sec_co775@ppm.co.th 
- เวบ็ไซตบ์ริษทั http://www.ppm.co.th/contactus 
- แบบสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัและรับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั เนื%องจากเป็นเรื%องที%มีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัใหมี้การควบคุมและกาํหนดมาตรการในการ
เปิดเผยสารสนเทศทัUงที%เป็นสารสนเทศทางการเงินและที%ไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามที%กฎหมายกาํหนด โดยสารสนเทศ
ดงักล่าวตอ้งมีสาระสําคญัถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เชื%อถือได ้และทนัเวลา โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 
Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ppm.co.th) 

 

บริษทัไดย้ดึถือและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ ที%กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื%นของรัฐอยา่งเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปลี%ยนแปลงอยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อใหม้ั%นใจได้
วา่ กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัที%บริษทัถือปฏิบติันัUนมีความถูกตอ้งและเป็นหลกัประกนัให้ผูถื้อหุ้นเชื%อมั%นในการดาํเนิน
ธุรกิจที%ถูกตอ้ง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ทัUงนีU  บริษทัยงัไดแ้ต่งตัUงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดให้มีกรรมการอิสระที%
มีความเชี%ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินอยูด่ว้ยเพื%อทาํหนา้ที%กาํกบัดูแลสอบทานความน่าเชื%อถือและ
ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทัUงระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ทาํใหม้ั%นใจไดว้า่งบ
การเงินของบริษทัสามารถเชื%อถือได ้

ในการนีU  บริษทัจึงถือโอกาสเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร ทัUงทางตรงและทางออ้ม 
ณ วนัที% 30 ธนัวาคม 2559* (ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายละเอียดดงันีU  
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ชื'อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที'

ถือ ณ วนัที' 30 

ธันวาคม 

2558 

จาํนวนหุ้นที'

ถือ ณ วนัที' 30 

ธันวาคม 

2559 

จาํนวนหุ้นที'

เปลี'ยนแปลง

เพิ'มขึ+น / 

ลดลง 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%) 

นายจงเจตน์ บุญเกิด รักษาการประธานกรรมการ, รองประธาน

กรรมการ และกรรมการอิสระ 

100,000 100,000 - 0.02 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- 

   

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

พลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ -    

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกลุ กรรมการอิสระ 1,160,000 1,160,000 - 0.29 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

นายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

102,400,000 102,435,500 35,500 25.61 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

นางกนกกร แทนไกรศร กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

112,400,000 112,400,000 - 28.10 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร และผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

80,000 80,000 - 0.02 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
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ชื'อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้นที'

ถือ ณ วนัที' 30 

ธันวาคม 

2558 

จาํนวนหุ้นที'

ถือ ณ วนัที' 30 

ธันวาคม 

2559 

จาํนวนหุ้นที'

เปลี'ยนแปลง

เพิ'มขึ+น / 

ลดลง 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

(%) 

นางสาวราณี จิรองักรูสกลุ ผู ้อ ํานวยการฝ่ายขายและการตลาดวตัถุดิบ

อุตสาหกรรม 

20,000 20,000 - 0.00 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

นายปิยวฒัน์ ทองทา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ - - - - 

คู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 

หมายเหตุ - ในปี 2558 หลักทรัพย์ของบริษัท ราคาที	ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

                  ในปี 2559 หลักทรัพย์ของบริษัท ราคาที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื	อให้สะดวกต่อการพิจารณาข้อมูล บริษัทจึงแสดงจาํนวน   
                   หลกัทรัพย์ของกรรมการในปี 2558 เป็นราคาที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เช่นเดียวกับปี 2559 

                - * ณ วันที	 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 280,559,972 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 200,000,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ        
                  400,000,500 หุ้น มลูค่าที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั'งนี' ในวันที	 23 - 29 ธันวาคม 2559 บริษัทกาํหนดให้เป็นวันแจ้งความจาํนงการใช้  
                   สิทธิที	จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 และวันที	 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันใช้สิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ PPM-  

                    W1 ครั'งที	 6 มีผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้สิทธิพร้อมชาํระเงินในการจองซื'อหุ้นสามัญในวันที	 28 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทดาํเนินการจดทะเบียน 

                   เปลี	ยนแปลงทุนชาํระแล้วในวันที	 5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 280,559,972 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 200,168,116.50 บาท  
                  แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 400,336,233 หุ้น มูลค่าที	ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

นอกจากนีU  บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื%อทาํหน้าที%ให้บริการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความ
เคลื%อนไหวของบริษทัที%เป็นประโยชน์แก่ผูที้%เกี%ยวขอ้งทุกกลุ่มทัUงผูล้งทุนรายยอ่ย ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทั%วไป นกัวเิคราะห์
หลกัทรัพย ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที%เกี%ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และทั%วถึงผา่นกิจกรรมการสื%อสารที%หลากหลาย  

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

นอกเหนือจากการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยการจดัให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งต่อเนื%องและสมํ%าเสมอแลว้ ทุกครัU งที%มีการเปลี%ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัยงัจดัให้
มีการปฐมนิเทศเพื%อนาํเสนอขอ้มูลที%สาํคญัของบริษทั  

 

จากการดาํเนินธุรกิจตามแนวปฏิบติัที%ดีของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัส่งผลให้ในปี 2559 บริษทัไดรั้บ
ผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ ดงันีU  

 

1) จากการดาํเนินโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซึ% งจดัขึUนโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 95.50 คะแนน ขณะที%คะแนนเฉลี%ยของบริษทัจดทะเบียนโดย
รวมอยูที่% 91.62 คะแนน ซึ%งการประเมินดงักล่าวถือวา่เป็นส่วนหนึ%งของการกาํกบัดูแลกิจการที%ดี  
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2) จากผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาํปี 2559 ซึ% งจัดขึU นโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัจดทะเบียนไทย บริษทัไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนที%
มีผลการประเมินอยูใ่นระดบั “ด”ี (Good CG Scoring)  

 

นอกเหนือจากผลการประเมิน/ผลสาํรวจซึ% งจดัขึUนโดยหน่วยงานต่างๆ แลว้ บริษทัไดจ้ดัทาํแบบประเมินตนเอง
สาํหรับการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที%ดีโดยอา้งอิงแบบประเมินที%จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พบว่ายงัไม่มีการแต่งตัU งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนขึU นเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 
เนื%องจากปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาบุคคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารสูงสุด รวมทัUงการกาํหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้มาดาํรงตาํแหน่งจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมตามหลกัเกณฑที์%หน่วยงานที%เกี%ยวขอ้งไดก้าํหนดไว ้การกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากการ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที%
ความรับผิดชอบของกรรมการ แลว้นาํเสนอต่อที%ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
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9.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเพื%อใช้เป็นวตัถุดิบ
อุตสาหกรรม รวมทัUงจดัจาํหน่ายวสัดุเพื%อใชใ้นงานก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานกวา่ 20 ปี บริษทัตระหนัก
และใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจโดยยดึมั%นในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที%ดี นอกเหนือจากภารกิจในการมุ่งสู่การเป็นผูน้าํในธุรกิจกระจายสินคา้เพื%อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้อยา่งต่อเนื%องดว้ยการพฒันาความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ีระบบการทาํงานแลว้ บริษทัยงัให้
ความสําคญัต่อการรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี%ยวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ตลอดจนการตอบแทนสังคมและการใส่ใจ
สิ%งแวดลอ้มดว้ยการมุ่งเนน้การดาํเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ ที%เหมาะสมตามกาํลงัความสามารถของบริษทัภายใตป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื%อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และนําไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื%องสมํ%าเสมอ  

9.2 การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
 

บริษทัจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัประจาํปี 2559 ขึUนเพื%อรายงานผลการดาํเนินกิจการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน และประชาชนทั%วไปไดรั้บทราบและเขา้ใจภาพรวมการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั ซึ% งครอบคลุมหลกัการในดา้นต่างๆ เช่น การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชั%น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การดูแลรักษา
สิ%งแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม รวมทัUงการพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมที%สําคญัของบริษทัตาม “แนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” จดัทาํโดยสถาบนัธุรกิจเพื%อสังคม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัได้
พฒันากระบวนการจดัทาํรายงานและเนืUอหาใหมี้ความสอดคลอ้งตามกรอบการรายงานฯ ทัUงนีU  การรวบรวม จดัเก็บ คาํนวณ 
และวดัผลขอ้มูลปี 2559 นีU อาจจะมีขอ้มูลบางส่วนไม่ครบถว้นตามที%กรอบการรายงานแนะนาํไว ้โดยบริษทัมีเป้าหมายที%จะ
จดัทาํรายงานใหมี้ความสมบูรณ์และเป็นไปตามกรอบการรายงานดงักล่าวใหม้ากที%สุดในอนาคต 

 

1) ประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษทัมีความมุ่งมั%นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อ
คู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค ตัUงอยูบ่นพืUนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที%เป็นธรรมต่อทัUงสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ 
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที%ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ กรณีที%มีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด 
ๆ ที%ไม่สุจริตเกิดขึUน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

นอกจากนีU  บริษทัมีนโยบายที%จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัที%ดี ไม่ละเมิดความลบั
หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล ไม่แสวงหาขอ้มูลที%เป็นความลบัของคูแ่ข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิการที%ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํลายชื%อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

 
 

9. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษทัตระหนักและให้ความสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนขัUนพืUนฐานเพื%อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่
เลือกปฏิบติัดว้ยสาเหตุอนัเนื%องมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างทัUงทางดา้นเชืUอชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา หรือ
สถานภาพอื%นใด รวมทัUงเคารพในศกัดิ� ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคล ไม่กระทาํการใดๆ หรือ
ส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ และจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนในบริษทั เช่น 
ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน และขอ้มูลส่วนอื%นๆ ของพนกังาน การเปิดเผยหรือโอนถ่ายขอ้มูลส่วนตวัของ
พนกังานจะกระทาํไดก็้ต่อเมื%อไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ัUน 

3) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรบุคคลที%มีค่ายิ%งและเป็นพลงัขบัเคลื%อนที%สําคญัขององค์กรให้ไปสู่
วิสัยทัศน์และพนัธกิจของบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัจึงให้
ความสําคญัเริ%มตัUงแต่การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ที%มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทศันคติที%ดี และมีความพร้อมที%จะเขา้
มาร่วมทาํงานกบับริษทัควบคู่ไปกบัการรักษาและพฒันาบุคลากรที%มีอยูแ่ลว้ใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพิ%ม
มากขึUน สามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีม มีความรักความผกูพนัซึ%งกนัและกนั รู้จกัช่วยเหลือเกืUอกลู ซึ%งจะเป็นปัจจยัส่งเสริมให้
เกิดสภาพแวดลอ้มที%ดีในการทาํงาน ทาํใหก้ารทาํงานของพนกังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ทัUงนีU  บริษทัจะพิจารณากาํหนดอตัราค่าจา้งพนกังานดว้ยความเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั และ
เทียบเคียงอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนัได ้รวมทัUงมีการสนบัสนุนเงินช่วยเหลือ เงินรางวลัจูงใจในการทาํงาน และเงินกูย้ืม
ฉุกเฉิน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ เช่น กองทุนสาํรองเลีUยงชีพ สวสัดิการบา้นพกัพนกังาน ชุดฟอร์มพนกังาน งานเลีUยงสงัสรรค์
ประจาํปี เป็นตน้ นอกจากนีU  ยงัจดัให้มีการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศให้กบัพนกังานเขา้ใหม่ทุกคน โดยมุ่งเนน้ให้รับทราบ
นโยบาย ขอ้หา้ม ขอ้ปฏิบติั ความรู้เกี%ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ ฯลฯ มุ่งส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัแบ่งปันความรู้ซึ% งกนัและ
กนั พฒันาทักษะการทาํงานให้เพิ%มขึUนโดยการฝึกอบรมโดยผูเ้ชี%ยวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิทัU งภายในและภายนอกบริษทั 
การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัUงจดัใหมี้กระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติัของพนกังานและ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในสายงานนัUนๆ ดว้ยความเป็นธรรมอีกดว้ย  

โดยในปี 2559 บริษทัจดัให้มีการอบรมภายในบริษทั 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ เทคนิคการใชโ้ปรแกรม Excel เพื%อการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ, หลักสูตรการตรวจรับสินค้าในกลุ่มสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรมในระบบ WMS และส่ง
พนักงานเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 9 หลกัสูตร ได้แก่ ติวเขม้ให้เต็มร้อย, รู้จกักฎหมายหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่, 
RICOH WORKSTYLE INNOVATION, การจัดทําบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการและถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน, เรื%องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน, การวิเคราะห์งบการเงินสาํหรับผูป้ระกอบการ, ผูป้ฏิบติังานเลขานุการ
บริษทั, ประเด็นปัญหาจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการสร้างเวบ๊ไซต์
จูมล่า พืUนฐานมือใหม่สร้างเวบ๊ไซต ์(เวอร์ชั%น 3.6) รวมค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทัUงหมดทัUงหมด 21,419.62 บาท 

4) ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

บริษทัตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการคดัเลือกสินคา้ที%จะนาํมาจดัจาํหน่าย โดยตระหนกัเสมอวา่สินคา้ที%นาํมา
จดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้นัUนตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ผลิตจากแหล่งผลิตที%น่าเชื%อถือ เป็นที%ยอมรับ โดย
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สินคา้ที%นาํเขา้มาจาํหน่ายจะตอ้งมีใบรับรองคุณภาพจากแหล่งผลิตที%น่าเชื%อถือ นอกจากนีU  บริษทัยงัจดัให้มีทีมงานคอยให้
คาํแนะนาํและบริการทัUงก่อนและหลงัการขาย  

5) ผลติภัณฑ์กบันวตักรรม 

จากความมุ่งมั%นในการดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดูแลสังคมและสิ%งแวดลอ้ม บริษทัจึงไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการ
คดัเลือกหรือสรรหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เขา้มาจาํหน่ายเพื%อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัได้นําเข้า
อะลูมิเนียมเกรดพิเศษสาํหรับทาํวสัดุมุงหลงัคาเขา้มาจาํหน่ายเพื%อเป็นวสัดุทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการใชว้สัดุมุงหลงัคา
ทั%วไปภายใตเ้ครื%องหมายการคา้ “K-Roof” ซึ%งถือเป็นนวตักรรมใหม่สาํหรับเทคโนโลยก่ีอสร้างในอนาคต  

ดว้ยคุณสมบติัพิเศษทางดา้นโลหะของอะลูมิเนียมซึ% งทนต่อการกดักร่อน สามารถทนต่อฝนและกรดได ้จึงทาํให้
ไม่เกิดสนิมและไม่รั%วซึม ช่วยยืดอายกุารใชง้านให้ยาวนาน สามารถสะทอ้นความร้อนไดดี้ส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคาร
ไม่สูงขึUนตามสภาพอากาศภายนอก ทาํให้เครื%องปรับอากาศทํางานน้อยลง ช่วยประหยดัพลงังาน ประกอบกับหลงัคา
อะลูมิเนียมมีนํU าหนักเบากว่าวสัดุมุงหลงัคาประเภทอื%นๆ จึงสามารถลดโครงสร้างของหลงัคาลงได้ รวมทัUงลกัษณะการ
ติดตัUงที%ง่ายและรวดเร็ว เคลื%อนยา้ยไดส้ะดวก ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตัUงและขนส่ง นอกจากนีU  หลงัคาอะลูมิเนียม
ยงัเป็นวสัดุทรงคุณค่าสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลใชง้านใหม่ได ้ซึ%งถือไดว้า่เป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าสูงสุด  

เพื%อเป็นการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์หลังคาอะลูมิเนียมชีท “K-Roof” บริษัทจึงได้นําตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเขา้รับการทดสอบจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือเพื%อทดสอบคุณสมบติัเรื%อง
การทนต่อการกดักร่อน โดยผลการทดสอบกรดเกลือ 3.5% พบวา่แผน่หลงัคาอะลูมิเนียมชีท K-Roof สามารถทนต่อการกดั
กร่อนไดดี้กวา่วสัดุมุงหลงัคาทั%วไป ดว้ยคุณสมบติัของอะลูมิเนียมซึ%งแตกต่างจากเหลก็ อะลูมิเนียมออกไซดจ์ะทาํหนา้ที%เป็น
ชัUนปกป้องไม่ให้เกิดการกดักร่อนขึUนที%แผ่นอะลูมิเนียมเมื%อทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจน ซึ% งเหมาะกบัอาคารบา้นเรือนชายฝั%ง
ทะเล โรงเลีUยงสตัว ์โรงพืชผลเกษตร – สารเคมี ที%อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที%มีการกดักร่อนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟิล์มป้องกนัการกดักร่อนที!เกิดกบัผิว สนิมที!เกิดขึ &นกบัผิวของหลงัคาเหลก็ 
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นอกจากนีU  อะลูมิเนียมชีท K-Roof ยงัผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครธนบุรีใน
การทดสอบคุณสมบติัเรื%องการสะทอ้นพลงังานรังสีอาทิตย ์(Solar Reflectance) ที%ทดสอบดว้ยเครื%อง Shimadzu UV-3100 
(UV-VIS-NIR Recording Spectrophotometer) โดยค่าการทดสอบที%ได้จะถูกนํามาคาํนวณหาค่าการสะทอ้นพลงังานรังสี
อาทิตยต์ามมาตรฐาน ASTME903_82 และทดสอบวดัค่าการคายความร้อนดว้ยเครื%อง Emissometer ของบริษทั Devices & 
Services รุ่น AE. จากผลการทดสอบพบวา่อะลูมิเนียมชีท K-Roof จะดูดกลืนความร้อนไดน้อ้ยกวา่วสัดุมุงหลงัคาทั%วไป ทาํ
ใหอุ้ณหภูมิใตแ้ผน่หลงัคาอะลูมิเนียมเยน็กวา่วสัดุมุงหลงัคาทั%วไปถึง 3-12 องศา  

 

ชิ+นงาน 
ค่าการสะท้อน 

พลงังานรังสีอาทติย์ (%) 

ค่าการดูดกลนื 

พลงังานรังสีอาทติย์ (%) 

ค่าการคายพลงังาน 

ความร้อน 

แผน่อะลูมิเนียมผิวเรียบ 79.6 20.4 0.10 

แผน่อะลูมิเนียมผิวสม้ 75.8 24.2 0.14 

แผน่เหลก็อะลูซิUง 58.0 42.0 0.39 

 
ทัU งนีU  บริษทัมีนโยบายที%จะเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ รวมทัU งให้ความรู้เกี%ยวกับผลิตภณัฑ์ชนิดผ่านสื%อ

สิ%งพิมพ ์สื%ออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรม และการจดัสัมมนาตามสถานที%ต่างๆ เพื%อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ รวมทัUง
ปลูกฝังค่านิยมการใชผ้ลิตภณัฑที์%เป็นมิตรกบัสิ%งแวดลอ้มให้เกิดขึUนกบัลูกคา้และผูที้%สนใจทั%วไป ซึ% งจะเป็นอีกหนทางหนึ%ง
ในการช่วยดูแลและรักษาสิ%งแวดลอ้มใหค้งอยูต่่อไปอยา่งย ั%งยนื 

9.3 การดาํเนินธุรกจิที'มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

ในปี 2559 ไม่พบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยที%ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมและ/หรือ
การดาํเนินธุรกิจที%ฝ่าฝืนกฎหมายในเรื%องเกี%ยวกบัหลกัการทัUง 8 ขอ้ ซึ% งไดแ้ก่ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั%น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
การดูแลรักษาสิ%งแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ%งไดจ้ากการดาํเนินงาน
ที%มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ%งแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

นอกจากนีU  บริษทัยงัมีนโยบายการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยการนาํวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ เช่น การใชก้ระดาษสอง
หน้า การปิดเครื%องปรับอากาศ เครื%องใชไ้ฟฟ้า ในช่วงพกังาน หรือช่วงที%ผูบ้ริหาร พนักงาน ไม่ไดอ้ยู่ในห้องทาํงานเป็น
เวลานาน การใชร้ถร่วมกนัในทางเดียวกนั ซึ% งการทาํกิจกรรมดงักล่าว แมจ้ะไม่ส่งผลชดัเจนในเชิงตวัเลขค่าพลงังาน หรือ
ค่าใชจ่้ายที%ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตวั และนํากลบัไปใช้ในชีวิตประจาํวนัของครอบครัว เพื%อเป็น
พลเมืองที%ดีของสงัคม 

9.4 กจิกรรมเพื'อประโยชน์ต่อสังคมและสิ'งแวดล้อม 
 

 ในปี 2559 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื%อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ%งแวดลอ้ม ดงันีU  

� บริษทัร่วมบริจาคปัจจยัในการหล่อพระพทุธรูป ที%วดัคงคาวดี (เสาเภา) ตาํเภอเสาเภา อาํเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
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� เดอะ ศาลายา มอลล ์คอมมูนิตีUมอลลข์องบริษทั ตัUงอยูบ่ริเวณอาํเภอศาลายา จงัหวดันครปฐม บริษทัจดั
ให้เป็นรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวติ และการท่องเที%ยวเชิงวฒันธรรม มีการอบรมอาชีพหลากหลายหลกัสูตร 
อาทิ การฝึกทาํอาหาร จากสถาบนัการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โครงการความร่วมมือระหวา่ง
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลยัในวงั) และเดอะศาลายา เป็นตน้ มีกิจกรรมให้ผูที้%สนใจเขา้
ร่วมได้ตามอธัยาศัยมากมาย อาทิ หมู่บ้านโขน พิพิธภณัฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ศูนยสุ์ขภาพ Water Park และ
กิจกรรมล่องเรือล่องแพ@คลองมหาสวสัดิ�  เป็นตน้ ซึ% งกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมเพื%อสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ สร้างความเท่าเทียม โอกาส และมุ่งสืบสานวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื%อพฒันาบุคคลให้สามารถ
คน้หาตนเอง และต่อยอดสู่อาชีพการงานดว้ยนวตักรรมดัUงเดิมของไทย 

9.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกี'ยวข้องกบัการคอรัปชั'น 

นโยบายเกี'ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั'นของบริษัท 

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายในการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั%นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณ
ของบริษทั ซึ% งได้ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้เมื%อวนัที% 24 กุมภาพนัธ์ 2558 นอกจากนีU  บริษทัได้มีการ
ดาํเนินการเพื%อป้องกนัการมีส่วนเกี%ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั%น และหา้มจ่ายสินบนเพื%อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั  

แนวปฏิบัตเิกี'ยวกบัการดูและและควบคุมดูแลเพื'อป้องกนัและตดิตามความเสี'ยงจากการทุจริต 
 

 บริษทักาํหนดให้มีแนวปฏิบติัเกี%ยวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื%อป้องกนัและติดตามความเสี%ยงจากการ
ทุจริตและคอร์รัปชั%น สรุปไดด้งันีU  

� จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี%ยงที%ครอบคลุม
ระบบงานสําคญัต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจดัซืUอจดัจา้ง ระบบการบนัทึกบญัชี การชาํระ
เงิน เป็นตน้ ทัU งนีU  เพื%อป้องกนัและติดตามความเสี%ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั%น รวมทัUงให้ขอ้เสนอแนะ
เกี%ยวกบัแนวทางในการแกไ้ขที%เหมาะสม จดัใหมี้ช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่า
ฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
สามารถแจ้งขอ้ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี%ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถร้องเรียนผ่านทางวาจา จดหมาย อีเมล์ เวบ็ไซต์ www.ppm.co.th 
หรือรายงานตรงต่อบริษทัผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ% งมีการให้ขอ้มูลในการ
ติดต่ออยา่งชดัเจนทัUงในเวบ็ไซต ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รวมทัUงรายงานประจาํปีของ
บริษทัเพื%อให้มีการตรวจสอบขอ้มูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื%อเขา้สู่กระบวนการพิจารณาตาม
ขัUนตอนต่อไป  อกัทัUง บริษทัมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของ
ผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทัUงมีมาตรการในการตรวจสอบและกาํหนดบทลงโทษทางวนิยัของบริษทั และ/
หรือกฎหมายที%เกี%ยวขอ้ง กรณีที%สามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัจะแจง้ผลการดาํเนินการ
ใหรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

� หัวหนา้สายงานที%เกี%ยวขอ้ง รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) 
และรายงานใหผู้มี้อาํนาจทราบตามลาํดบั 
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แนวทางในการตดิตามการประเมนิผลการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัตใินการป้องกนัการมส่ีวนเกี'ยวข้องกบัการคอร์รัปชั'น 

 หากบริษัทมีการสืบสวนขอ้เท็จจริงเกี%ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั%นแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบหรือขอ้
ร้องเรียน มีหลกัฐานที%มีเหตุอนัควรให้เชื%อวา่มีรายการหรือการกระทาํซึ% งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกนัการมีส่วนเกี%ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั%น หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื%อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที%
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 ทัU งนีU บริษทัจดัให้มีการสื%อสารแนวทางปฏิบติัในการป้องกันการมีส่วนเกี%ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั%นนีU   โดยการ
สื%อสารไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และกาํหนดให้การดาํเนินการทุกกระบวนการอยูใ่นขอบข่ายของ
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด หรือถา้เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการดาํเนินงานเนื%องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ใหรั้บ
โทษตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทัUงขอ้กฎหมายโดยไม่มีการดาํเนินการใหพ้น้ผิด  
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10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี'ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัU งที% 1/2560 เมื%อวนัที% 28 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีกรรมการอิสระทัUง 1 ท่าน

และกรรมการตรวจสอบทัUง 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั

โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 

องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเสี%ยง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ

สื%อสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอที%จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัUงมีระบบควบคุมภายใน

ในเรื%องการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการ

ที%กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลที%อาจมีความขดัแยง้และ

บุคคลที%เกี%ยวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ สําหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื%น คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุม

ภายในที%เพียงพอแลว้เช่นกนั  

10.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้สอบบัญชีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี - 

10.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื%อวนัที% 12 พฤศจิกายน 2556 ครัU งที% 4 ไดมี้มติแต่งตัUงนางสาวรัตนาภรณ์ 

เพลินสุขดี ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตัUงแต่วนัที% 13 พฤศจิกายน 2556 เนื%องจากเป็นผูมี้

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรที%เกี%ยวขอ้งกับการ

ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตร CAE Forum 2013 หัวขอ้ “บทบาทของผูต้รวจสอบภายในและความ

คาดหวงัของ Board/AC/CEO ต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายในเพื%อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างย ั%งยืน” หลกัสูตร CG 

Forum 4/2556 หัวข้อ “กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน "The Update COSO's 2013 Internal Control: what the 

Board and Managements should do" นอกจากนีU  ยงัมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความ

เหมาะสมที%จะปฏิบติัหนา้ที%ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

 ทัU งนีU  การพิจารณาและอนุมติัแต่งตัUง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
 
 
 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี'ยง 
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บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลที%เกี%ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตาม

ธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยและเป็นไปตามเงื%อนไขการคา้ทั%วไป ทัUงนีU  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้ฝ่ายจดัการ

มีอาํนาจเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัที%มีเงื%อนไขการคา้ทั%วไป โดยฝ่ายจดัการสามารถทาํธุรกิจดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านัUนมี

ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกันกบัที%วิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั%วไปในสถานการณ์เดียวกันดว้ยอาํนาจ

ต่อรองทางการคา้ที%ปราศจากอิทธิพลในการที%ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที%มีความเกี%ยวขอ้ง 

สาํหรับงวดบญัชีรายปีสิUนสุด ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการกบับุคลที%เกี%ยว

โยงกนัโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที%ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทาํ

หน้าที%สอบทานแลว้และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัทุกรายการเป็นการทาํรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไป

ในทางการคา้ปกติ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนีU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. รายการระหว่างกนั 
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11.1 การทาํรายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนักบับุคคลที%อาจมีความขดัแยง้ในปี 2558 และปี 2559 มีดงันีU   

บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

     

1. บริษทั พรีเมี%ยม เฟลก็ซิเบิUล แพคเกจจิUง 
จาํกดั (PFP)  
– ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุ
ภณัฑช์นิดอ่อนตวั 

ลกัษณะรายการ 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
2. ลูกหนีUการคา้ 
3. ซืUอสินคา้ 
4. เจา้หนีUการคา้ 
5. ซืUอทรัพยส์ิน 
6. ขายทรัพยส์ิน 
7. ลูกหนีU อื%น 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
PFP เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัมีอาํนาจควบคุมการบริหารงานของ PFP 
ทัUงหมด 

 
17.517 
16.488 

0.037 
- 

0.018 
63.20 
7.620 

 

 
27.756 
16.817 

0.108 
- 

0.650 
0.001 

- 
 

บริษัทขายสินคา้ที%เป็นวสัดุและวตัถุดิบให้กับ PFP เพื%อนําไปผลิต
สินคา้ตามคาํสั%งซืUอใหก้บัลูกคา้ของ PFP โดยบริษทักาํหนดราคาขาย
สินค้าให้ PFP โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้าบวกด้วยอัตรากาํไร
ขัUนต้น รวมทัU งกาํหนดเงื%อนไขทางการค้าเช่นเดียวกันกับการขาย
สินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอื%นๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ที%จาํหน่ายใหก้บั PFP 
บริษทัเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายและผูน้าํเขา้โดยตรง 
 

บริษทัซืUอสินคา้ที%เป็นวตัถุดิบจาก PFP เพื%อจาํหน่ายตามคาํสั%งซืUอของ
ลูกคา้รายหนึ%ง โดยราคาซืUอเป็นไปตามราคาตลาด 

บริษัทซืU อทรัพย์สินประเภทยานพาหนะจาก PFP โดยราคาซืU อ
เป็นไปตามราคาตลาด  

บริษทัขายทรัพยส์ินประเภทเครื%องมือเครื%องใชใ้หก้บั PFP โดยราคา
ขายเป็นไปตามราคาตลาด 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair 
and at arms’ length) 
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บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

     

2. บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั (Solar PPM) 
– ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนและใหบ้ริการ 
ออกแบบ จดัหา และติดตัUงอุปกรณ์ผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือก 
 
 
 

ลกัษณะรายการ 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
2. ลูกหนีUการคา้ 
3. ซืUอสินคา้ 
4. เจา้หนีUการคา้ 
5. ขายทรัพยส์ิน 
6. รายไดอ้ื%น 
7. ลูกหนีU อื%น 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
Solar PPM เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดย
บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 59.96 ของทุน
จดทะเบียน บริษทัมีอาํนาจควบคุมการ
บริหารงานของ Solar PPM ตามสัดส่วนการถือ
หุน้ 

 
3.012 
3.200 
5.265 

- 
- 

0.578 
0.105 

 

 
0.526 
0.126 

- 
- 

0.020 
1.288 
0.004 

บริษทัขายสินคา้ที%เป็นวสัดุและวตัถุดิบให้กบั Solar PPM เพื%อนาํไป
จาํหน่ายตามคาํสั%งซืUอใหก้บัลูกคา้ของ Solar PPM โดยบริษทักาํหนด
ราคาขายสินค้าให้ Solar PPM โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้าบวก
ดว้ยอตัรากาํไรขัUนตน้ รวมทัUงกาํหนดเงื%อนไขทางการคา้เช่นเดียวกนั
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื%นๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ที%
จาํหน่ายใหก้บั PFP บริษทัเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายและผูน้าํเขา้โดยตรง 

บริษทัขายทรัพยส์ินประเภทเครื%องใช้และอุปกรณ์สํานักงานให้กับ 
Solar PPM โดยราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด 

บริษัทได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกับ Solar PPM 
รวม ถึ งบ ริษัท ได้ท ํา สั ญ ญ าเช่ าโดยให้  Solar PPM เช่ าอ าค าร
สํานักงานสํานักงาน ชัUน 2 (บางส่วน) ขนาดพืUนที%ใช้สอย 46  ตรม. 
เพื%อใชเ้ป็นสํานักงานที%ทาํการโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เริ%มตัUงแต่

วนัที% 1 เม.ย.. 2559 – 31 มีนาคม. 2562 ในอตัราค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 
46,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair 
and at arms’ length) 
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บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

3. บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชั%น จาํกดั (PPD) 
– ประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่าย
อะไหล่สาํหรับเครื%องปรับอากาศ 

ลกัษณะรายการ 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
2. ลูกหนีUการคา้ 
3. ซืUอสินคา้ 
4. เจา้หนีUการคา้ 
5. ซืUอสินทรัพย ์
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารและผูถ้ือหุน้ใน PPD มีความเกี%ยวขอ้ง
เป็นเครือญาติกบันายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ 
กรรมการและผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 
- 
- 

0.142 
0.005 
0.141 

 

 
- 
- 

0.100 
0.012 

- 
 

บริษทัขายสินคา้ให้กับ PPD เพื%อนาํไปจาํหน่ายต่อให้กับลูกคา้ของ 
PPD โดยบริษัทกาํหนดราคาขายสินค้าให้ PPD โดยพิจารณาจาก
ต้นทุนสินค้าบวกด้วยอัตรากําไรขัU นต้น รวมทัU งกําหนดเงื%อนไข
ทางการคา้เช่นเดียวกนักบัการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอื%นๆ  
 

ทัUงนีU  เนื%องจากบริษทัไม่ไดม้ีการเก็บสต๊อคสินคา้ประเภทขอ้ต่อต่างๆ 
เช่น ท่อทองแดงยี%หอ้อื%นๆ ลวดเชื%อม ขอ้อ่อนทองแดง ฯลฯ บริษทัจึง
ไดส้ั%งซืUอสินคา้ดงักล่าวจาก PPD ในราคาตลาดเพื%อนาํมาจดัจาํหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อยา่งยตุิธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair 
and at arms’ length) 
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บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

4. นายกานต ์ พรพิไลลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะรายการ 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
2. รับคืนสินคา้ 
3. ลูกหนีUการคา้ 
 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บุตรของนายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ และนาง
กนกกร  แทนไกรศร กรรมการและผูถ้ือหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทั 

 
0.189 

- 
0.203 

 
 
 
 
 

 
0.098 
0.103 

0.14 
 
 
 
 
 

บริษทัไดเ้รียกเก็บค่านํUาและค่าไฟใหก้บันายกานต ์ พรพิไลลกัษณ์  
ซึ% งเป็นเจ้าของร้านค้าภายในศูนยก์ารค้าเดอะ ศาลายา มอลล์ โดย
กาํหนดเงื%อนไขทางการค้าและอตัราเช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ใหก้บัลูกคา้รายอื%นๆ 
  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อยา่งยตุิธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair 
and at arms’ length) 
 

5. นางเตือนใจ  พรพิไลลกัษณ์ ลกัษณะรายการ 
ค่าเช่าจ่าย 
 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
มารดาของนายชาํนาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการ
และผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 
1.055 

 

1.055 
บริษทัทาํสัญญาเช่าอาคารสํานักงาน 3 ชัUน ขนาดพืUนที%ใช้สอยรวม 
650 ตร.ม. จากนางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 
ปี เริ%มตัUงแต่วนัที% 1 ส.ค. 2557 – 31 ก.ค. 2560 ในอตัราค่าเช่าราย 3 
เดือน งวดละ 263,700 บาท ซึ% งเป็นอตัราเดียวกบัสัญญาเช่าระหว่าง
น าง เตื อ น ใจ  พ ร พิ ไล ลัก ษ ณ์  กับ สํ านั ก ง าน ท รั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย ์(ราคาทุน) ซึ% งมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เริ% มตัU งแต่
วนัที%  1 ส.ค. 2557 – 31 ก.ค. 2560 ในอัตราค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 
87,900 บาท  
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บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามอัตราค่าเช่าที%สํานักงานทรัพยส์ิน
ส่วนพระมหากษตัริยเ์รียกเก็บตามจริง เป็นรายการที%ไดก้ระทาํอย่าง

ยตุิธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and 
at arms’ length) โ ด ย ผู ้ ใ ห้ เช่ า มิ ไ ด้ มี ส่ ว น ไ ด้ เสี ย ห รื อ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการใหเ้ช่าอาคาร  

 

รายการเงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยและกรรมการ 

บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

1. บริษทั พรีเมี%ยม เฟลก็ซิเบิUล แพคเกจจิUง 

จาํกดั (PFP)  

– ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุ

ภณัฑช์นิดอ่อนตวั 

 

 

ลกัษณะรายการ 

1. เงินใหกู้ย้มืระยะสัUน 
2. เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

3. ดอกเบีUยคา้งรับ 

4. ดอกเบีUยรับ 

 
 
 
 

 

3.000 

- 

0.034 

0.567 

 

15.000 

30.250 

0.079 

0.136 

บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทั PFP เพื%อเสริมสภาพ

คล่องภายในบริษทั โดยในปี 2559 บริษทั PFP ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงิน

กบับริษทัจาํนวน 8 ฉบบั ตน้เงิน 45.25 ลา้นบาท โดยสัญญาดงักล่าว

ฉบบัที% 1 ตน้เงิน 3.00 ลา้นบาท ลงวนัที% 15 ส.ค. 2559 อตัราดอกเบีUย

ร้อยละ 3.10 ต่อปี กาํหนดชําระต้นเงินพร้อมดอกเบีU ยในวนัที%  10 

ส.ค. 2560 ฉบบัที% 2-8 ตน้เงิน 42.25 ลา้นบาท ลงวนัที% 20 ธ.ค. 2559 

อตัราดอกเบีUยร้อยละ 3.10 ต่อปี กาํหนดชาํระตน้เงินทุก 6 เดือน เริ%ม

วนัที% 15 มิ.ย. 2560 เป็นตน้ไป และกาํหนดชาํระดอกเบีUยทุกวนัที%สิUน

งวดของแต่ละไตรมาส เริ%มงวดแรก วนัที% 31 มี.ค. 2560 
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บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
PFP เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้น
ใน สัดส่วน ร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัมีอาํนาจควบคุมการบริหารงานของ PFP 
ทัUงหมด 

หมายเหตุ : บริษทัอา้งอิงอตัราดอกเบีUยเงินกูร้ะยะสัUนที%บริษทัไดร้ับ
จากธนาคารพาณิชย ์
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ 
length) 

2. บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั (Solar PPM)  

– ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนและใหบ้ริการ 

ออกแบบ จดัหา และติดตัUงอุปกรณ์ผลิต

กระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือก 

 

ลกัษณะรายการ 

1. เงินใหกู้ย้มืระยะสัUน 
2. เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 

3. ดอกเบีUยคา้งรับ 

4. ดอกเบีUยรับ 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
Solar PPM เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทั

ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.96 ของทุนจด

ทะเบียน บริษทัมีอาํนาจควบคุมการบริหารงาน

ของ Solar PPM ทัUงหมด 

 

8.000 
- 

0.093 

0.093 

 

18.000 

11.000 

0.032 

0.091 

 

บริษทัให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทั Solar PPM เพื%อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัในช่วงเริ%มตน้ประกอบกิจการ โดยใน

ปี 2559 บริษัท Solar PPM ได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท ลงวนัที% 

19 ธ.ค. 2559 อตัราดอกเบีU ยร้อยละ 3.10 ต่อปี กาํหนดชาํระตน้เงิน

ทุก 4 เดือน เริ%มวนัที%  15 เม.ย. 2560 เป็นตน้ไป  และกาํหนดชาํระ

ดอกเบีU ยทุกวนัที%สิUนงวดของแต่ละไตรมาส เริ% มงวดแรก วนัที% 31 

มี.ค. 2560 
  

หมายเหตุ : บริษทัอา้งอิงอตัราดอกเบีUยเงินกูร้ะยะสัUนที%บริษทัไดร้ับ

จากธนาคารพาณิชย ์
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อยา่งยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ 

length) 
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บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะรายการและความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2558 ปี 2559 

3. นางกนกกร  แทนไกรศร 

 

ลกัษณะรายการ 

เจา้หนีU อื%น 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรรมการและผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

1.093 

 
0.301 

 
 

นางกนกกร แทนไกรศร ไดส้าํรองเงินจาํนวนหนึ%งเพื%อเป็นค่าใชจ้่าย
ในการดาํเนินงานต่างๆ รวมถึงงานประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารคา้ เดอะ 
ศาลายา มอลล ์
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวไดก้ระทาํ

อยา่งยตุิธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ 

length) 
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11.2 ขั+นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 

บริษทักาํหนดขัUนตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบุคคลที%อาจมีความขดัแยง้วา่ ผูบ้ริหารและผูมี้
ส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าว โดยบริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้ห้ความเห็นเกี%ยวกบัความจาํเป็นของการเขา้ทาํรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัUน 
โดยพิจารณาจากเงื%อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที%เกิด
ขึUนกบับุคคลภายนอก ในกรณีที%คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที%อาจเกิดขึUน 
บริษทัจะจดัให้มีบุคคลที%มีความรู้ ความชาํนาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือสาํนักงานกฎหมาย 
เป็นต้น ที% เป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที%อาจมีความขัดแยง้เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี%ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว 
ความเห็นของบุคคลที%มีความรู้ความชาํนาญพิเศษจะถูกนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี ทัUงนีU  บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที%ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 

 นอกจากนีU  คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั%ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเกี%ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี%ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที%สําคญัของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย รวมทัUงปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที%กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีดว้ย 
 

11.3 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

ในอนาคตบริษทัคาดว่าการซืUอขายสินคา้ระหว่างบริษทักับบุคคลที%อาจมีความขดัแยง้จะมีเพียงบริษทั พรพรหม 
ดิสทริบิวชั%น จาํกัด (“PPD”) เท่านัUน ซึ% งการทาํธุรกรรมยงัคงเกิดขึUนอย่างต่อเนื%องตามความจาํเป็น เนื%องจากรายการดังกล่าว
เกิดขึUนตามคาํสั%งซืUอจากลูกคา้ของบริษทัและบริษทัที%เกี%ยวขอ้ง โดยจะเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้เท่านัUน ถึงแมว้า่ 
PPD จะมีการจาํหน่ายสินคา้บางประเภทที%เหมือนกบัสินคา้ที%บริษทัจดัจาํหน่ายอยูใ่นปัจจุบนั เช่น ท่อทองแดง ลวดเชื%อม 
เป็นตน้  
 

อย่างไรก็ตาม สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ที%มีคุณภาพที%แตกต่างกนัและผลิตจากผูผ้ลิตคนละราย ดงันัUน ฐานลูกคา้
ของสินคา้ดงักล่าวของบริษทัและ PPD จึงแยกตลาดกนัอยา่งชดัเจน ทัUงนีU  บริษทัและ PPD จะไม่ประกอบธุรกิจที%เป็นการ
แข่งขนักนัในอนาคต โดยบริษทัมีนโยบายที%จะมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นสาํคญั  
 

ในการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าว บริษทัจะกาํหนดเงื%อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื%อนไขการคา้โดยทั%วไปและเป็น

ราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาที% คิดกับบุคคลภายนอก ทัU งนีU  บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีหรือ

ผูเ้ชี%ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัUงความเหมาะสมของราคาและ

ดาํเนินการตามขัUนตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัตามที%ระบุไวใ้นขอ้ 11.2  
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 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลการดาํเนินงาน       
       รายไดข้ายสุทธิ 1,314.91 98.59 1,292.46 98.36 1,299.89 98.86 
       รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 6.88 0.52 8.07 0.61 10.17 0.77 
       รายไดอื้%น 11.99 0.90 13.48 1.03 4.81 36.58 
       รวมรายได ้ 1,333.78 100.00 1,314.01 100.00 1,314.86 100.00 
       กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 14.71 1.11 (16.47) (1.25) 8.75 0.66 
       กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 15.18 1.14 (16.47) (1.25) 8.75 0.66 
ฐานะทางการเงิน       
       สินทรัพยห์มุนเวยีน 820.05 63.86 826.57 60.79 929.74 60.06 
       สินทรัพยร์วม 1,284.20 100.00 1,359.72 100.00 1,548.10 100.00 
       หนีU สินรวม 721.17 56.16 822.75 60.51 785.65 50.75 
       ส่วนของผูถื้อหุน้ 563.03 43.84 536.97 39.49 762.45 49.25 
 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ ปี 2557 ปี2558 ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.17 1.14 1.33 

อตัราส่วนหนีU สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.28 1.53 1.05 

อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 1.14 (1.26) 1.38 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 2.70 (3.02) 2.83 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.64 (0.59) 2.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ข้อมูลทางการเงนิที'สําคญั 
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13.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และการเปลี'ยนแปลงที'สําคญั 

1) ภาพรวมการดาํเนินงานในปีที'ผ่านมา 

 บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพื%อใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับอุตสาหกรรมและวสัดุเพื%อใช้

ในงานก่อสร้าง นอกจากนีU  ยงัไดข้ยายการลงทุนสู่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื%อให้เช่า รวมทัUงจดัตัUงบริษทัยอ่ยเพิ%มขึUนอีก 

2 แห่งในปี 2556 และปี 2557 เพื%อดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตวั และเป็นตวัแทนจาํหน่ายและ

ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และติดตัUงอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือกอื%นที%นอกเหนือจากพลงังานสิUนเปลือง  

 ทัUงนีU  ในปี 2559 บริษทัมีรายไดเ้พิ%มขึUนจากเดิม จาํนวน 7.43  ลา้นบาท เติบโตเพิ%มขึUนเล็กน้อย แมบ้ริษทัจะยงัคง

รักษาฐานลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่เนื%องจากปัจจุบนับา้นเมืองอยูใ่นสถานการณ์รัฐบาลทหารปกครองประเทศ งบการพฒันา

ปรับปรุงส่วนใหญ่จดัสรรเพื%อโครงการสาธารณูปโภคพืUนฐานของประเทศ  อาทิ  ทางด่วน และรถไฟฟ้า การกระจายรายได้

ไม่ทั%วถึง  เศรษฐกิจโดยรวมยงัคงหดตวัและชะลอเพื%อรอดูความชดัเจน  คาดว่าในปลายปี 2560 รัฐบาลจะจัดให้มีการ

เลือกตัUงและคืนอาํนาจสู่ประชาชน   อนัจะก่อให้เกิดความเชื%อมั%นต่อนกัลงทุนและส่งผลให้เกิดกาํลงัการซืUอของผูบ้ริโภค 

ทัUงนีUภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะไดรั้บแรงหนุนใหเ้ติบโตดว้ยเช่นกนั 

2) ผลการดาํเนินงาน 

ก) รายได้ 

 

สําหรับปี สิ+นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2559 
เพิ'ม / (ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ :     

รายไดจ้ากการขายสุทธิ 1,292.46 1,299.89 7.43 0.57% 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 8.07 10.17 2.10 26.02% 

รายไดอื้%น 13.48 4.80 (8.68) (64.39)% 

รวมรายได้ 1,314.01 1,314.86 0.85 0.06% 

ค่าใช้จ่าย :     

ตน้ทุนขาย 1,114.89 1,102.17 (12.72) (1.14)% 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 26.44 29.44 3.00 11.35% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 47.38 45.31 (2.07) (4.37)% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93.65 103.08 9.43 10.07% 

13. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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สําหรับปี สิ+นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 

ปี 2558 ปี 2559 เพิ'ม / (ลด) 

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี%ยน 39.41 (4.76) 44.17 112.08% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,321.77 1,275.23 (46.54) (3.52)% 

รายไดสู้งกวา่ (ตํ%ากวา่) ค่าใชจ่้าย (7.76) 39.63 47.39 (610.70)% 
 

ผลติภัณฑ์และบริการ ปี 2558 ปี 2559 
เพิ'มขึ+น / (ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

กลุ่มผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรม   911.16  889.58 (21.58) (2.37)% 

กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง   381.30  410.31 29.01 7.61% 

รวม 1,292.46  1,299.89 7.43 0.57% 
 

 ในปี 2559 บริษทัมีรายไดร้วมทัUงสิUน 1,314.86 ลา้นบาท เพิ%มขึUนจากปี 2558 จาํนวน 0.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0.06 โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสุทธิเพิ%มขึUน จาํนวน 7.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57 เมื%อเทียบกบัปีที%ผา่น

มา  ซึ%งถือวา่ผลประกอบการในปี 2559 สูงกวา่ปี 2558 เลก็นอ้ย  เนื%องจากกาํลงัการซืUอในประเทศหดตวัและการส่งออกปรับ

ลดลง เป็นผลใหภ้าวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัอยา่งต่อเนื%อง  นอกจากนีU เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัประสบกบัปัญหาภยัแลง้ทาํให้

ไม่สามารถเก็บเกี%ยวพืชผลทางการเกษตรไดพ้อเพียง  อยา่งไรก็ดีในปี 2560 บริษทัคาดวา่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ปรับตวัใน

ทิศทางที% ดีขึUน เนื%องจากรัฐบาลได้มีการลงทุนในหลายโครงการขนาดใหญ่ซึ% งเป็นโครงสร้างพืUนฐานของประเทศและ

ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวส่วนใหญ่ไดเ้ริ%มดาํเนินการก่อสร้างแลว้    

   ทัUงนีU  ในปีที%ผา่นมาบริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการพืUนที%ในโครงการเดอะ ศาลายา คอมมูนิตีUมอลล ์, 

การรับจ้างประกอบ และการติดตัUงแผงโซลาร์ของบริษทัย่อย จาํนวน 10.17 ลา้นบาท และมีกาํไรจากอตัราแลกเปลี%ยน

เพิ%มขึUน 44.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112.08 สาํหรับรายไดอื้%นลดลง จาํนวน 8.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.39  

 ในปี 2560 โครงการเดอะศาลายา ไดมี้การปรับรูปแบบธุรกิจจากคอมมูนิตีUมอลล ์มาเป็นสถานที%ท่องเที%ยวเชิง

วฒันธรรมและศูนยก์ารเรียนรู้ นอกจากนีU ยงัจดัให้มีห้องสําหรับจดัประชุมระดบันานาชาติ โดยเมื%อวนัที% 13 มีนาคม 2560

บริษทัไดรั้บมอบตราสญัลกัษณ์ สถานที%จดังานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจาํปี 2560   

ข) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ จาํนวน 1,131.61 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

9.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 เมื%อพิจารณาสดัส่วนตน้ทุนขายและบริการต่อยอดขายปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 86.38 ลดลง

จากปีก่อนร้อยละ 1.38 สดัส่วนมีการปรับลดลงในทิศทางเดียวกนั 
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ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากบั 148.38 ลา้นบาท เพิ%มขึUนจากปีก่อน 7.35 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.21 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ%มขึUนจากปีก่อนเนื%องจากบริษทัย่อยทัUงสองแห่งยงัมีตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานสูง บริษทัคาดว่าเมื%อเริ%มทาํการผลิตสินคา้ตามแผนแลว้ ในปี 2560 ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจะ

สอดคลอ้งกบัยอดขายและลดลงอยู่ในเกณฑ์ที%ดี   

ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในปี 2559 เท่ากบั 18.99 ลา้นบาท เพิ%มขึUนจากปีก่อน 4.22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

28.57 เนื%องจากบริษทัย่อยทัUงสองแห่งใชง้บลงทุนเพิ%มมากขึUน โดยเฉพาะบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง

ปรับปรุงโรงงานและติดตัUงเครื%องจกัรใหม่  เมื%อพิจารณาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีUยพบวา่ความสามารถใน

การชาํระดอกเบีUยของบริษทัในปี 2559 เท่ากบั 8.37 เท่า เพิ%มขึUนจากปีก่อน 5.97 เท่า เนื%องจากปี 2559 บริษทัมีกาํไรจากการ

ดาํเนินงานเพิ%มขึUน 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ในปี 2559 บริษทัมีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จาํนวน 11.89 ลา้นบาท เนื%องจากบริษทัมีผลประกอบการกาํไรจาก

การดาํเนินงาน  

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิ เท่ากบั 8.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของรายได้จากการขายสุทธิและ

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ เพิ%มขึUนจากปี 2558 ที%มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 16.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (1.25) 

ของรายไดจ้ากการขายสุทธิและรายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ ส่งผลให้สัดส่วนกาํไรสุทธิต่อรายไดจ้ากการขายสุทธิ

และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการเพิ%มขึUนเพียงร้อยละ 1.93 หรือกาํไรสุทธิเพิ%มขึUนประมาณร้อยละ 153.14 เมื%อเทียบกบั

ปีก่อน การที%กาํไรสุทธิเพิ%มขึUนไม่มาก สาเหตุหลกัเกิดจากผลประกอบการขาดทุนของบริษทัยอ่ยทัUงสองแห่งดงันีU  

� บริษทั พรีเมี%ยม เฟล็กซิเบิUล แพคเกจจิUง จาํกดั ผลิตสินคา้บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั ไดมี้การติดตัUงเครื%องจกัรใหม่ 
โดยในปี 2559 มียอดขายเติบโตเพิ%มขึUน 6% เมื%อเทียบกบัปีก่อนหน้า อยา่งไรก็ดีเนื%องจากบริษทัมีนโยบายผลิต
สินคา้คุณภาพสูงเพื%อรองรับคาํสั%งซืUอใหม่ๆ  จึงส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการพฒันาผลิตภณัฑ์สูง 
ในขณะที%ยงัไม่สามารถผลิตสินคา้ในปริมาณมาก ในปี 2560 เนื%องจากเริ%มมีคาํสั%งซืUอเขา้มามาก บริษทัคาดวา่จะเริ%ม
มีกาํไรอยา่งต่อเนื%อง 

� บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จาํกดั รับจา้งประกอบแผงโซลาร์เซลส์  ไดติ้ดตัUงเครื%องจกัรและเริ%มทดสอบกระบวนการ
ผลิตเสร็จสมบูรณ์แลว้  โดยในช่วงปลายไตรมาสที% 4/2559 บริษทัเพิ%งเริ%มมีคาํสั%งซืUอและไดเ้ริ%มทาํการผลิตแลว้ 
บริษทัคาดวา่จะเริ%มมีกาํไรในปลายไตรมาส 2/2560 
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อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 

เมื%อพิจารณาถึงกาํไรต่อหุ้นจะเห็นว่ากาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัUนพืUนฐาน ของปี 2558-2559 เท่ากับ (0.052) และ 

0.056 ตามลาํดบั และเมื%อพิจารณาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE) จะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนดงักล่าว

ปรับตวัเพิ%มขึUนตามกาํไรสุทธิที%เพิ%มขึUน โดยในปี 2558-2559 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ (3.02) และ 

2.83 ตามลาํดบั และเช่นเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของบริษทัก็ปรับตวัเพิ%มขึUนในทิศทางเดียวกนั โดย

ในปี 2558-2559 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ (0.59) และร้อยละ 2.73 ตามลาํดบั 

ค. ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์

เมื%อพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2559

เท่ากับ  1,359.72 ล้านบาท และ 1,548.10 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ%มขึU น  188.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.85 ทัU งนีU  

รายละเอียดของสินทรัพยห์ลกัที%สาํคญัของบริษทัสามารถสรุปไดด้งันีU  

ลูกหนีUการคา้ 

ในปี 2558 และ 2559 บริษทัมียอดลูกหนีU การคา้ก่อนหักค่าเผื%อหนีU สงสัยจะสูญ จาํนวน 247.38 ลา้นบาท และ 

228.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 18.19 และ 14.78 ตามลาํดบั โดยระยะเวลาเก็บ

หนีU เฉลี%ยในปี 2559 ประมาณ 66.44 วนั ซึ% งน้อยลงเมื%อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนีU เฉลี%ยในปี 2558 ที%ประมาณ 0.06 วนั 

อย่างไรก็ตาม ยงัคงสอดคลอ้งกับนโยบายในการให้เครดิตกับลูกคา้ที%บริษทักาํหนดไวป้ระมาณ 30-120 วนั ขึUนอยู่กับ

ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละสถานะของลูกคา้ โดยในปี 2559 บริษทัมีสดัส่วนลูกหนีUการคา้ก่อนหกัค่าเผื%อหนีUสงสยัจะสูญต่อรายได้

จากการขายและรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  เท่ากบัร้อยละ 17.46 ในขณะที%สดัส่วนดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 19.02 ในปี 2558  

ระยะเวลาค้างชําระ 
31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 165.18 66.77 155.37 67.92 

เกนิกาํหนด :     

- นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน  61.76 24.97 56.91 24.88 

- มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4.98 2.01 2.43 1.06 

- มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7.04 2.85 4.65 2.03 

- มากกวา่ 12 เดือนขึUนไป 8.42 3.40 9.39 4.11 

รวม 247.38 100.00 228.75 100.00 

หกั ค่าเผื%อหนีUสงสยัจะสูญ (7.92)  (10.24)  

ลูกหนี+การค้า – สุทธิ 239.46  218.49  
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จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2558 และวนัที% 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนีU การคา้ที%ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระของบริษทัมีสัดส่วนร้อยละ 66.77 และร้อยละ 67.92 ของยอดลูกหนีU การคา้รวม ตามลาํดบั โดยลูกหนีU ที%คา้ง

ชาํระเกินกาํหนดส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นลูกหนีUชัUนดี แต่บริษทัยงัไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดเ้นื%องจากอยูร่ะหวา่งรอให้ถึง

งวดการวางบิลของลูกคา้หรือเป็นการทยอยส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ทาํให้บริษทัยงัไม่สามารถวางบิลไดจ้นกว่าบริษทัจะส่ง

สินคา้จนครบตามจาํนวนที%ลูกคา้ไดส้ั%งซืUอไว ้ 

ทัUงนีU  บริษทัไดพิ้จารณาตัUงสาํรองค่าเผื%อหนีUสงสยัจะสูญสาํหรับปี 2558 จาํนวน 7.92 ลา้นบาท และ 10.24 ลา้นบาท 

ในปี 2559 โดยบริษทัมีนโยบายในการตัUงค่าเผื%อหนีU สงสัยจะสูญเต็มจาํนวนสําหรับลูกหนีU ที%ไม่มีการเคลื%อนไหวและคา้ง

ชาํระเกินกวา่ 360 วนั นอกจากนีU  บริษทัอาจพิจารณาตัUงค่าเผื%อหนีUสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนีU ที%ไม่มีการเคลื%อนไหวและคา้ง

ชาํระเกินกว่า 240 วนั แต่ไม่เกิน 360 วนั โดยฝ่ายบญัชีและฝ่ายการตลาดจะร่วมกนัพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

สาํรองเต็มจาํนวนสําหรับยอดหนีU ที%พิจารณาแลว้เห็นวา่มีแนวโน้มจะเรียกเก็บหนีU ไม่ไดแ้ละจะตัUงสาํรองครึ% งหนึ% งสาํหรับ

ยอดหนีU ที%พิจารณาแลว้เห็นวา่ยงัมีแนวโนม้ที%จะสามารถเรียกเก็บหนีUจากลูกคา้ไดอี้ก   

สินคา้คงเหลือ 

บริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 570.56 ลา้นบาท และ 565.89 ลา้นบาท ณ วนัที% 31 

ธันวาคม 2558 ซึ% งคิดเป็นอตัราส่วนสินคา้คงเหลือต่อสินทรัพยร์วมทัU งหมดเท่ากับร้อยละ 36.86 และ 41.62 ตามลาํดับ 

เนื%องจากในช่วงสิUนปีโดยเฉพาะเดือนธนัวาคมจะมีวนัหยดุตามประเพณีมาก  เป็นปกติที%ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัชะลอการรับเขา้

สินคา้ ทาํให้สินคา้ส่วนใหญ่ที%บริษทัรับเขา้ช่วงสิUนปี 2559 รอส่งมอบให้ลูกคา้ตามคาํสั%งซืUอในช่วงตน้ปี 2560 และสาํรอง

ให้แก่ลูกค้าตามนโยบายของบริษัทด้วย ส่งผลให้สินคา้คงเหลือเมื%อเทียบกับยอดขายเพิ%มขึU นเล็กน้อย โดยอัตราส่วน

หมุนเวียนสินคา้คงเหลือของบริษทัในปี 2559 เท่ากบั 1.94 ครัU ง หรือคิดเป็นระยะเวลาในการขายสินคา้เฉลี%ยประมาณ 188 

วนั ซึ%งเท่ากบัในปี 2558 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือและระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี%ยมีจาํนวนเท่ากบั 1.94 ครัU ง และ 

188 วนั ตามลาํดบั  

การตัUงสาํรองสาํหรับสินคา้คงเหลือของบริษทันัUน เนื%องจากบริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะซึ% งเป็นวสัดุ

พืUนฐานที%ใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุสาํหรับงานระบบในการก่อสร้าง ดงันัUน สินคา้ที%บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่

จึงเป็นสินคา้ที%ไม่มีการลา้สมยัและไม่มีส่วนสูญเสียจากการเก็บรักษา รวมทัUงสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่จะมีคาํสั%งซืUอจากลูกคา้

รองรับอยู ่เพียงรอกาํหนดส่งมอบที%แน่นอน ทัUงนีU  เนื%องจากการสั%งซืUอสินคา้ของบริษทัเป็นการสั%งซืUอตามยอดสั%งซืUอล่วงหนา้

จากลูกคา้บวกดว้ยปริมาณสินคา้ที%สํารองให้แก่ลูกคา้ตามนโยบายของบริษทั ทาํให้บริษทัไม่มีนโยบายในการตัUงสํารอง

สินคา้คงเหลือลา้สมยั  

ที%ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

สินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย ที%ดินและอาคารคลงัสินคา้ที%ตาํบลศาลายา จงัหวดันครปฐม และ

ที%ตาํบลหนองขา้งคอก จงัหวดัชลบุรี รวมถึงรถบรรทุกเพื%อใชใ้นการขนส่งสินคา้ โดยที%ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของ

บริษทั ณ สิUนปี 2559 มีจาํนวน 289.51 ลา้นบาท เพิ%มขึUนจากปี 2558 ที%มีจาํนวน 87.74 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิ%มขึUนร้อยละ 

43.49 เนื%องจากการซืUอเครื%องจกัรใหม่เพื%อใชใ้นการผลิตของบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั  
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ง. สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

 ปี 2558 ปี 2559 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  26.72 128.23 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (95.73) (139.09) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 63.12 132.62 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ%มขึUน (ลดลง) (5.89) 121.76 
 

สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 เพิ%มขึUนจาํนวน 121.76 ลา้นบาท ซึ% งเพิ%มขึUนมากกวา่ปี 

2558 ที%จาํนวน (5.89) ลา้นบาท เนื%องมาจากบริษทัไดน้าํเงินสดสุทธิที%ไดม้าจากการดาํเนินงานที%เพิ%มขึUน จาํนวน 128.23 ลา้น

บาท ซึ% งเป็นผลมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี%ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีU สินดาํเนินงานเพิ%มขึUน จาํนวน 

82.65 ลา้นบาท สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง จาํนวน 19.64 ลา้นบาท และหนีU สินดาํเนินงานเพิ%มขึUน จาํนวน 29.76 ลา้นบาท ใช้

ในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 139.09 ลา้นบาท เพื%อลงทุนในโครงการเดอะศาลายา มอลล ์และบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จาํกดั และ

ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 132.62 ลา้นบาท จากการเพิ%มขึUนของการจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ%มทุน และการลดลงของ

เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสัUน และเงินกูย้ืมระยะยาว รวมถึงการจ่ายดอกเบีUยและเงินปันผล ทัUงนีU  มีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดตน้งวดยกมาจาํนวน 4.31 ลา้นบาท เป็นผลทาํใหกิ้จการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจาํนวน 

126.07 ลา้นบาท ณ สิUนปี 2559  

อตัราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด (Cash Cycle) 

ในปี 2558-2559 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.14 และ 1.33 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่อง

หมุนเร็วเท่ากับ 0.34 เท่า และ 0.49 เท่า ตามลาํดบั นอกจากนีU  ในปี 2559 บริษทัมีระยะเวลาในการเก็บหนีU เฉลี%ย จาํนวน 

66.44 วนั และระยะเวลาในการขายสินคา้ จาํนวน 188.18 วนั ในขณะที%มีระยะเวลาในการชาํระหนีU  จาํนวน 21.60 วนั ซึ% ง

ส่งผลให้วงจรเงินสดของบริษทัมีจาํนวนเท่ากบั 233.02 วนั ซึ% งระยะเวลาวงจรเงินสดดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที%

บริษทัมีความจาํเป็นที%จะตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนจากแหล่งเงินทุนอื%นมาเสริมสภาพคล่อง เช่น เงินกูย้มืระยะสัUนจากสถาบนั

การเงิน 

จ. แหล่งที'มาของเงนิทุน 

หนีU สินรวม 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีหนีU สินรวมเท่ากับ 785.65 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหนีU สินหมุนเวียน เท่ากับ 

701.60 ลา้นบาท และหนีU สินไม่หมุนเวียน เท่ากบั 84.05 ลา้นบาท ซึ%งลดลงเมื%อเทียบกบัปีก่อน จาํนวน 37.10 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 4.51 เนื%องจากเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสัUน และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 
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เนื%องจากวงเงินกูย้ืมจากธนาคารส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นเงินกูย้มืประเภทวงเงิน LC/TR ซึ%งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

100 ของวงเงินกู้ยืมรวม โดย ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัU นจากธนาคาร

พาณิชย ์ซึ%งสามารถสรุปไดด้งันีU  

ประเภท วงเงนิ (บาท) หลกัประกนั 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 60,000,000 

- เงินฝากประจาํของบริษทั 

- ที%ดินพร้อมสิ%งปลูกสร้างของบริษทั 

ยอ่ย 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท (LC/TR) 1,306,000,000 
- เงินฝากประจาํของบริษทั 

- ที%ดินพร้อมสิ%งปลูกสร้างของบริษทั 

วงเงินการใชส้ญัญาตกลงซืUอขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

716,000,000 

   US$ 500,000 

- เงินฝากประจาํของบริษทั 

- ที%ดินพร้อมสิ%งปลูกสร้างของบริษทั 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 762.45 ลา้นบาท เพิ%มขึUนจากปีก่อน 225.48 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 41.99 ทัUงนีU  มติที%ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เมื%อวนัที% 28 เมษายน 2559 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผล

จากกาํไรสะสมที%ยงัไม่ได้จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท จาํนวน 160 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทัU งสิUน 4.80 ลา้นบาท โดย

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ในวนัที% 27 พฤษภาคม 2559 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ในปี 2559 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษทัมาจากหนีU สินหมุนเวียนเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 

45.32 ของสินทรัพยร์วม โดยอตัราส่วนหนีU สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ประมาณ 1.05 เท่า ทัUงนีU  ในปี 2559 บริษทัมีการกูย้มืเงิน

ระยะสัUนจากสถาบนัการเงินรวมทัUงสิUน 513.70 ลา้นบาท ลดลง 49.81 ลา้นบาท ในปี 2558 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 8.84 

และในทางกลบักนั ในปี 2559 บริษทัมีเจา้หนีUการคา้จาํนวน 78.08 ลา้นบาท เพิ%มขึUน 28.06 ลา้นบาท ในปี 2558 อยา่งไรก็ดี 

เนื%องจากในปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 8.75 ลา้นบาท และไดรั้บเงินจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ%มทุน จาํนวนเงิน 196.36 

ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีU สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2559 มีอตัราส่วนลดลงจากปี 2558 ซึ%งอยูใ่นเกณฑที์%ดี 

13.2 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที'อาจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงาน 

ธุรกิจของบริษทัมีความจาํเป็นที%ตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในจาํนวนที%มากพอเพื%อรองรับการขยายตวัในอนาคต 

ถึงแมใ้นปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวั แต่ยงัไม่มีเสถียรภาพเท่าที%ควร แต่ผูบ้ริหารเชื%อมั%นว่าธุรกิจของบริษัทมี

แนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเนื%องทัUงในภาคการผลิตและธุรกิจก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์เนื%องจากผลิตภณัฑที์%บริษทัจาํหน่าย

ลว้นเป็นปัจจยัควบคู่กบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
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นอกจากนีU  จากประสบการณ์และความเชี%ยวชาญในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีของผูบ้ริหาร รวมทัUงบริษทัมีทีมงาน

บริหารมืออาชีพที%มีความแข็งแกร่งจึงทาํให้มีความเขา้ใจเกี%ยวกบัความตอ้งการพืUนฐานของภาคการผลิตต่างๆ เป็นอยา่งดี 

ส่งผลให้บริษทัสามารถเลือกสรรผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที%มีคุณภาพรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ%มใหก้บัสินคา้และบริการเพื%อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 200,000,250 บาท โดยมีมูลค่าที%ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

ซึ%งในปี 2559 บริษทัมีอตัรากาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ขัUนพืUนฐาน) เท่ากบั 0.056 บาท และมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 

1.36 ตามลาํดบั 

ทัUงนีU  ณ วนัที% 23 - 29 ธนัวาคม 2559 บริษทักาํหนดใหเ้ป็นวนัแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิที%จะซืUอหุ้นสามญัของบริษทั

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 และวนัที% 30 ธนัวาคม 2559 เป็นวนัใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 ครัU งที% 6 มีผูถื้อหุ้น

ประสงค์ใช้สิทธิพร้อมชําระเงินในการจองซืU อหุ้นสามัญในวนัที%  28 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทดําเนินการจดทะเบียน

เปลี%ยนแปลงทุนชาํระแลว้ในวนัที% 5 มกราคม 2560 เป็นทุนจดเบียน 280,559,972 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 200,168,116.50 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 400,336,233 หุน้ มูลค่าที%ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
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คณะกรรมการบริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงและไดใ้ห้ความสําคญัต่อการ
ดูแลกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที%ดี ทัU งนีU  เพื%อให้รายงานทางการเงินของบริษทั รวมทัUง
สารสนเทศทางการเงินที%ปรากฏในรายงานประจาํปีมีขอ้มูลที%ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ซึ% งรายงานทางการเงินดงักล่าว
จดัทาํขึUนตามมาตรฐานการบญัชีที%รับรองทั%วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที%เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสมํ%าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจัดทํา รวมทัU งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงื%อนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที%เป็นอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีและดาํรงรักษาไวซึ้%งระบบควบคุมภายในที%มีประสิทธิผล เพื%อให้มั%นใจอยา่งมีเหตุผล
วา่ การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ป้องกนัการทุจริตหรือการ
ดาํเนินการที%ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที%เกี%ยวโยงกันหรือที%อาจมีความขดัแยง้ผลประโยชน์ รวมทัU งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที%เกี%ยวขอ้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ%าเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี%ยวกับเรื% องนีU ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ%งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที%น่าพอใจ สามารถ
สร้างความเชื%อมั%นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื%อมั%นไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 ซึ%งผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที%รับรองทั%วไปและแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที%รับรองทั%วไป 
 

             ในนามคณะกรรมการบริษทั 
                บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

 
 
            

                                   (นายจงเจตน์ บุญเกิด) 
         รักษาการประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 
                               วนัที% 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
 
 
 

 

14. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงนิ 
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 
ท่าน โดยมีนายปกรณ์ บริมาสพร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร และนายจงเจตน์ บุญเกิด เป็น
กรรมการตรวจสอบ ต่อมา นายปกรณ์ บริมาสพร ไดล้าออกจากตาํแหน่งเมื%อวนัที% 6 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัจึงมี
มติแต่งตัUงนายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื%อวนัที% 13 ตุลาคม 2559 และแต่งตัUงพลเอก
จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร เป็นกรรมการตรวจสอบ เมื%อวนัที% 11 พฤศจิกายน 2559 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 ครัU ง เพื%อปฏิบติัหน้าที%ตามที%ไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมแต่ละครัU งมีวาระการประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบภายใน นอกจากนีU  ยงั
ไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในวาระที%เกี%ยวขอ้ง และในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเพื%อพิจารณารายละเอียดงบการเงินของบริษทั รวมถึงรายการที%เกี%ยวโยงกนัจากการ
ปฏิบติัหนา้ที%ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นดงันีU  

1. งบการเงินประจาํปี 2559 ของบริษทัมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที%อาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินดงักล่าว 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
3. รายการที%เกี%ยวโยงกนัที%ปรากฏในปี 2559 เป็นรายการที%เป็นธุรกิจตามปกติทั%วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการ

ใดที%ผิดปกติ 
4. บริษทัไดป้ฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนขอ้กาํหนดและกฎหมาย

อื%นที%เกี%ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
5. ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 ของบริษทั คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที% 3425 แห่งบริษทั เอ็ม 

อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็นบุคคลที% เหมาะสมเพราะมีความรู้และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนานและเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นปีที% 5 
 

สาํหรับการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตัUงนาย
พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที% 2803 หรือ นายอคัรเดช เปลี%ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที% 5389 
หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที% 5087 แห่งบริษทั เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560 
           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
 
                       
                (นายไทยลกัษณ์ ลีUถาวร) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 
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เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ% ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที%  31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิUนสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที%สาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั          พร
พรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) ซึ% งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559 และงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีสิUนสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที%
สาํคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้นีU แสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิUนสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามที%ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีU แสดงฐานะการเงิน
ของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปี
สิUนสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที%กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนที%
เกี%ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื%นๆ ซึ% งเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเหล่านีU  ขา้พเจา้เชื%อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที%ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื%อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื'องสําคญัในการตรวจสอบ  

เรื% องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื% องต่างๆ ที% มีนัยสําคัญที%สุดตามดุลยพินิจเยี%ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้นําเรื% องเหล่านีU มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัUงนีU  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื%องเหล่านีU  

จากการพิจารณาและใชดุ้ลยพินิจเยี%ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรื%องสําคญัในการตรวจสอบที%ตอ้ง
นาํมาสื%อสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

16. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ข้อมูลอื'น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื%น ขอ้มูลอื%นประกอบด้วยขอ้มูลซึ% งรวมอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและ
รายงานประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ที%รวมอยู่
ในเอกสารหรือรายงานเหล่านัUน ขา้พเจา้คาดวา่ขอ้มูลอื%นดงักล่าวขา้งตน้จะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที%ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีนีU  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื%นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เชื%อมั%นต่อขอ้มูลอื%น  

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าที% เกี%ยวเนื%องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอื%นมีความขดัแยง้ที%มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที%ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื%นมีการแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื%อขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอื%นดงักล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสื%อสารเรื%องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื%อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและจดัใหมี้การแกไ้ข
ขอ้มูลที%แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงตามความเหมาะสม 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที%รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีUโดยถูกตอ้งตามที%ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี%ยวกบัการควบคุมภายในที%ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื%อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที%ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื%อง เปิดเผย
เรื%องที%เกี%ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื%อง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื%องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัUงใจ
ที%จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื%องต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที%ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื%อใหไ้ดค้วามเชื%อมั%นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซึ% งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื%อมั%นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื%อมั%นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัที%มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื%อ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านีU  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี%ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเสี%ยงจากการแสดงขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื%อตอบสนองต่อความเสี%ยง
เหล่านัUน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที%เพียงพอและเหมาะสมเพื%อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเสี%ยงที%ไม่พบขอ้มูลที%ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ% งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี%ยงที%
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื%องจากการทุจริตอาจเกี%ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัUงใจละ
เวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที%ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที%เกี%ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื%อออกแบบวธีิการตรวจสอบที%เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื%อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที%ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที%เกี%ยวขอ้งซึ%งจดัทาํขึUนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกี%ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื%องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที%ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที%มีสาระสําคญัที%เกี%ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที%
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื%องหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที%มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
ถึงการเปิดเผยที% เกี%ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี%ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึUนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที%ไดรั้บจนถึงวนัที%ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงาน
ต่อเนื%อง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืUอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที%ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที%ควร 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที%เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี%ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื%อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้%อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี%ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที%ไดว้างแผนไว ้ประเด็น
ที%มีนัยสําคญัที%พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที%มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในซึ% งขา้พเจ้าได้พบใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที%เกี%ยวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดสื้%อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี%ยวกบัความสมัพนัธ์ทัUงหมดตลอดจนเรื%องอื%นซึ%งขา้พเจา้เชื%อวา่มีเหตุผลที%
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที%ขา้พเจา้ใชเ้พื%อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ  
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จากเรื%องที%สื%อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื%องต่าง ๆ ที%มีนยัสาํคญัมากที%สุดในการตรวจสอบ   งบ
การเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื%องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื%องเหล่านีU ในรายงานของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี%ยวกบัเรื%องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที%ยากที%จะเกิดขึUน ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรสื%อสารเรื% องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื%อสารดงักล่าว 
ผูส้อบบญัชีที%รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีU คือนายเมธี รัตนศรีเมธา 

 

 

 
(นายเมธี รัตนศรีเมธา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126,066             4,308                106,964             1,773                
เงินลงทุนชั$วคราว 2                       2                       2                       2                       
ลูกหนี(การคา้

- บริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 140                   676                   17,083              19,891              
- อื$นๆ 5 218,494             239,460             194,074             212,772             

เงินให้กูย้มืระยะสั(นแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั
และดอกเบี(ยคา้งรับ 4 -                    -                    33,111              11,127              

ลูกหนี( อื$น - กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 -                    -                    4                       7,725                
สินคา้คงเหลือ 6 570,555             565,891             531,155             526,886             
สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น 7 14,487              16,234              1,499                7,576                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 929,744             826,571             883,892             787,752             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินที$มีภาระคํ(าประกนั 8 70,120              70,120              70,120              70,120              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 -                    -                    41,250              -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                    -                    65,676              39,696              
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 10 289,506             201,762             64,508              70,144              
สิทธิการเช่า 11 5,629                7,040                5,629                7,040                
สินทรัพยเ์พื$อให้เช่า 4, 12 239,444             239,611             239,444             239,611             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 5,511                10,383              5,074                9,932                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น 8,149                4,231                4,168                3,327                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 618,359             533,147             495,869             439,870             

รวมสินทรัพย์ 1,548,103          1,359,718          1,379,761          1,227,622          

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(
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บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี.สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั(น
   จากสถาบนัการเงิน 15 513,701             563,514             495,700             563,514             
เจา้หนี(การคา้

- บริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 12                     5                       12                     5                       
- อื$นๆ 78,069              50,015              68,769              42,145              

เจา้หนี( อื$นกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 4 850                   1,492                301                   1,093                
ส่วนของหนี( สินภายใตสั้ญญาเช่าทาง

การเงินที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 17 350                   2,053                350                   2,053                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที$ครบกาํหนด

ชาํระภายในหนึ$งปี 18 18,903              19,203              5,757                6,321                
เงินกูย้มืระยะสั(นจากบุคคลที$เกี$ยวขอ้งกนั

และดอกเบี(ยคา้งจ่าย 4 32,889              18,790              -                    -                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,285                92                     3,285                -                    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี( สินหมุนเวียนอื$น 16 53,545              68,022              19,533              60,533              
รวมหนี.สินหมุนเวยีน 701,604             723,186             593,707             675,664             

หนี.สินไม่หมุนเวยีน
หนี( สินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน 17 2,738                564                   711                   159                   
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 72,607              90,541              15                     5,791                
หนี( สินผลประโยชน์ของพนกังาน

หลงัออกจากงาน 19 6,283                5,314                5,502                4,722                
หนี( สินไม่หมุนเวียนอื$น 2,420                3,146                2,420                3,146                
รวมหนี.สินไม่หมุนเวยีน 84,048              99,565              8,648                13,818              

รวมหนี.สิน 785,652             822,751             602,355             689,482             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พนับาท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(
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บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 20 240,000             240,000             240,000             240,000             
ทุนที$ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 20 200,168             160,000             200,168             160,000             

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20, 21 235,992             78,646              235,992             78,646              
กาํไรสะสม
- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 19,298              16,968              19,298              16,968              
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 292,087             281,055             321,948             282,526             
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 747,545             536,669             777,406             538,140             

ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม 14,906              298                   -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 762,451             536,967             777,406             538,140             

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,548,103          1,359,718          1,379,761          1,227,622          

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี(
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บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ#นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
รายได้
ขายสุทธิ 4 1,299,888     1,292,464     1,203,836     1,196,124     
รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 10,170         8,070           5,042           8,020           
รายไดอื้(น 4 4,805           13,475         4,100           10,455         
รวมรายได้ 1,314,863     1,314,009     1,212,978     1,214,599     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4 1,102,165     1,114,889     1,014,312     1,045,769     
ตน้ทุนจากการให้เช่าและให้บริการ 29,443         26,438         23,324         26,384         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 45,306         47,383         41,511         45,200         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 103,076       93,650         67,209         80,716         
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี(ยน (4,763)          39,413         (4,644)          37,805         
ตน้ทุนทางการเงิน 4 18,999         14,772         12,841         12,067         
รวมค่าใช้จ่าย 1,294,226     1,336,545     1,154,553     1,247,941     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20,637         (22,536)        58,425         (33,342)        

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 13 11,887         (6,071)          11,873         (6,054)          

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 8,750           (16,465)        46,552         (27,288)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื%นสําหรับปี -               -               -               -               

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 8,750           (16,465)        46,552         (27,288)        

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี8
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บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ#นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที(เป็นของ
ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 18,162         (16,578)        46,552         (27,288)        
ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม (9,412)          113              -               -               

8,750           (16,465)        46,552         (27,288)        

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนที(เป็นของ

ผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 18,162         (16,578)        46,552         (27,288)        
ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม (9,412)          113              -               -               

8,750           (16,465)        46,552         (27,288)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที%เป็นของผู้ถอืหุ้น 24
บริษัทใหญ่  (บาท) 

- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั8นพื8นฐาน 0.056           (0.052)          0.144           (0.085)          
- กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 0.056           (0.052)          0.144           (0.085)          

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี8
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถ้ือหุน้ ที�ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 1 มกราคม 2558 160,000          78,646            16,968            307,232          562,846          182                 563,028          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                  (16,578)           (16,578)           113                 (16,465)           
บริษทัยอ่ยรับเงินค่าหุน้จากส่วนไดเ้สีย
   ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 9 -                  -                  -                  -                  -                  3                     3                     
จ่ายเงินปันผล 25 -                  -                  -                  (9,599)             (9,599)             -                  (9,599)             

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558 160,000          78,646            16,968            281,055          536,669          298                 536,967          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                  -                  -                  18,162            18,162            (9,412)             8,750              
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มระหวา่งงวด 9
   - จากการซื<อหุน้จากผูถ้ือหุน้เดิม -                  -                  -                  -                  -                  4,000              4,000              
   - จากการซื<อหุน้เพิ�มทุน -                  -                  -                  -                  -                  20,020            20,020            
เงินสดรับจากการใชส้ิทธิซื<อหุน้สามญั 20 168                 1,000              -                  -                  1,168              -                  1,168              
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 20 40,000            156,346          -                  -                  196,346          -                  196,346          
จ่ายเงินปันผล 25 -                  -                  -                  (4,800)             (4,800)             -                  (4,800)             
จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                  -                  2,330              (2,330)             -                  -                  -                  

ยอดคงเหลอื ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 200,168          235,992          19,298            292,087          747,545          14,906            762,451          

งบการเงินรวม (พนับาท)
กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น
ที�ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 1 มกราคม 2558 160,000               78,646                 16,968                 319,413               575,027               
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       (27,288)                (27,288)                
จ่ายเงินปันผล 25 -                       -                       -                       (9,599)                  (9,599)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2558 160,000               78,646                 16,968                 282,526               538,140               
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                       46,552                 46,552                 
เงินสดรับจากการใชส้ิทธิซื9อหุน้สามญั 20 168                      1,000                   -                       -                       1,168                   
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 20 40,000                 156,346               -                       -                       196,346               
จ่ายเงินปันผล 25 -                       -                       -                       (4,800)                  (4,800)                  
จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย -                       -                       2,330                   (2,330)                  -                       
ยอดคงเหลอื ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 200,168               235,992               19,298                 321,948               777,406               

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี"ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสิ นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 8,750            (16,465)        46,552          (27,288)        
ปรับปรุงดว้ย:

ค่าเผื(อหนี*สงสัยจะสูญเพิ(มขึ*น 2,331            608               2,331            608               
ค่าเผื(อขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลงเพิ(มขึ*น (ลดลง) (7,104)          7,098            (7,685)          6,572            
ส่วนของค่าเช่าที(บนัทึกตามมาตรฐานการบญัชี

ที(สูงกวา่สัญญาเช่า 3,654            841               841               841               
ค่าเสื(อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 36,347          30,672          23,148          24,661          
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยเ์พื(อใหเ้ช่า 214               111               214               111               
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ซอฟตแ์วร์ -               38                 -               -               
ค่าเผื(อการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์(ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน -               1,269            -               -               
กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (324)             -               (113)             -               
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี(ยนที(ยงัไม่เกิดขึ*นจริง 7,602            4,591            6,834            4,591            
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

ที(ยงัไม่เกิดขึ*นจริง 8                   -               8                   -               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 969               1,073            780               913               
ประมาณการหนี* สินจากคดีฟ้องร้องเพิ(มขึ*น 770               -               770               -               
ดอกเบี*ยรับ (691)             (823)             (974)             (1,482)          
ดอกเบี*ยจ่าย 18,234          14,271          12,841          12,067          
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11,887          (6,071)          11,873          (6,054)          

82,647          37,213          97,420          15,540          
การเปลี#ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี สินดาํเนินงาน
สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ#มขึ น)
ลูกหนี*การคา้ 19,171          (22,241)        19,175          (15,612)        
ลูกหนี* อื(น - กิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั -               -               7,721            (7,650)          
สินคา้คงเหลือ 2,440            10,592          3,416            35,822          
สินทรัพยห์มุนเวียนอื(น 1,714            (8,513)          6,062            (2,812)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื(น (3,688)          1,053            (949)             (65)               
หนี สินดาํเนินงานเพิ#มขึ น (ลดลง)
เจา้หนี*การคา้ 28,300          17,252          26,875          15,283          
เจา้หนี* อื(นกิจการที(เกี(ยวขอ้งกนั (642)             195               (792)             (148)             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหนี* สินหมุนเวียนอื(น 2,830            (6,527)          786               (4,570)          
หนี* สินไม่หมุนเวียนอื(น (726)             (900)             (726)             (900)             

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 132,046        28,124          158,988        34,888          
จ่ายภาษีเงินได้ (3,821)          (1,409)          (3,730)          (956)             

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 128,225        26,715          155,258        33,932          

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:

รับดอกเบี*ย 723               865               1,005            2,013            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ(มขึ*น -               -               (29,980)        (7,497)          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,000            -               4,000            -               
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที(เกี(ยวขอ้งกนัลดลง (เพิ(มขึ*น) -               -               (22,000)        32,000          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที(เกี(ยวขอ้งกนัเพิ(มขึ*น -               -               (41,250)        -               
สินทรัพยเ์พื(อใหเ้ช่าเพิ(มขึ*น (56,338)        (10,739)        (56,338)        (10,739)        
อาคารและอุปกรณ์เพิ(มขึ*น (88,219)        (85,867)        (2,109)          (1,221)          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟตแ์วร์เพิ(มขึ*น (730)             -               (11)               -               
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื*อเครื(องจกัรลดลง 300               -               -               -               
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยเ์พื(อใหเ้ช่า 20                 13                 20                 13                 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,156            -               470               -               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (139,088)      (95,728)        (146,193)      14,569          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน:
จ่ายดอกเบี*ย (18,919)        (14,002)        (13,289)        (11,888)        
จ่ายเงินปันผล (4,800)          (9,599)          (4,800)          (9,599)          
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั*น

จากสถาบนัการเงินลดลง (57,427)        (19,915)        (74,892)        (19,915)        
จ่ายชาํระหนี* สินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 471               (3,548)          (2,067)          (3,548)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้เพิ(มทุน 196,346        -               196,346        -               
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื*อหุน้สามญั 1,168            -               1,168            -               
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (18,234)        (8,519)          (6,340)          (6,151)          
เงินกูย้มืระยะสั*นจากบุคคลที(เกี(ยวขอ้งกนัเพิ(มขึ*น 13,996          18,700          -               -               
เบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -               100,000        -               -               
บริษทัยอ่ยรับเงินค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 20,020          3                   -               -               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ใปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน 132,621        63,120          96,126          (51,101)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ#มขึ น (ลดลง) -สุทธิ 121,758        (5,893)          105,191        (2,600)          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 4,308            10,201          1,773            4,373            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ นปี 126,066        4,308            106,964        1,773            

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

2559 2558 2559 2558
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ#มเตมิ

ก. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ นปี
เงินสดในมือ 400               239               295               221               
เงินฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร 102,671        3,143            85,166          1,041            
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 22,854          804               21,362          389               
เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 141               122               141               122               

126,066        4,308            106,964        1,773            

- ค่าก่อสร้างทรัพยสิ์นที(ยงัไม่ไดช้าํระเงินแก่ผูรั้บเหมา 2,145            47,594          2,145            45,148          
- ซื*อสินทรัพยที์(ยงัไม่ไดช้าํระเงินแก่ผูข้าย 23,658          -               46                 -               
- ซื*อยานพาหนะโดยการทาํสัญญาเช่าซื*อ 1,923            405               916               -               

- บนัทึกดอกเบี*ยเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 612               -               -               -               

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข. รายการที#ไม่เป็นเงินสด 
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 บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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1. ทั่วไป 
 

บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 8 
มิถุนำยน 2547 และจดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2547 บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง แสตนเลส และอลูมิเนียม และธุรกิจให้เช่ำทรัพย์สิน 
(คอมมูนิต้ี มอลล)์ 
 

ผูถ้ือหุน้บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 ร้อยละของกำรถือหุน้ 
 2559  2558 
นำงกนกกร แทนไกรศร 28.08  35.13 
นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ 25.67  32.00 
นำยศุภจกัร ไตรรัตโนภำส (ดูหมำยเหตุ 20) 20.00  - 
อื่น ๆ 26.25  32.87 
รวม 100.00  100.00 
 
 

บริษทัมีส ำนกังำนใหญ่อยู่ท่ี 229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำเป็นเงินบำทและเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย ทั้งน้ีงบกำรเงิน
น้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท ำข้ึนเพ่ือแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินของประเทศไทยเท่ำนั้น  
 

งบกำรเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”)  รำยละเอียด
บริษทัย่อยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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    ประเทศท่ี  สัดส่วนกำรถือหุน้ 
    นิติบุคคล   (ร้อยละ) 

บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  จดัตั้งข้ึน  2559  2558 
บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล   ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑช์นิดออ่นตวั  ประเทศไทย  99.00  99.00 
   แพคเกจจ้ิง จ ำกดั              
         

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั  เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำร ออกแบบ  ประเทศไทย  59.96  99.96 
(ดูหมำยเหตุ 9)  จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำ       
  โดยใชพ้ลงังำนทำงเลอืก และประกอบแผง       
  โซลำร์เซลลเ์พ่ือกำรส่งออก       
 
รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัย่อยไดถู้กตดัรำยกำรในกำรท ำงบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบำยกำรบญัชี 
 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี ซ่ึง
ไดน้ ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือใชใ้นประเทศ 
 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 กลุ่มบริษทัไดถ้ือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
รวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำ
วชิำชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ทั้งน้ี กำรน ำมำตรฐำน
กำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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ต่อมำสภำวชิำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกำศสภำวชิำชีพบญัชีหลำยฉบบัซ่ึงไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในระหวำ่งปี 
2559 เก่ียวกบักำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 โดยกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้ ำมำเร่ิมถือปฏิบติัในกำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีและไม่มีนโยบำย
ในกำรน ำมำเร่ิมถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคำ้คงเหลอื 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี

และขอ้ผิดพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับเงินอดุหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยน

เงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนกำรกูย้ืม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออก

จำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและ 

ตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือ

ทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) กำรรวมธุรกิจ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญำประกนัภยั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถอืไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำน

ท่ียกเลิก 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงำนด ำเนินงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอืน่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง

อย่ำงเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภำษีเงินได ้- กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ

กิจกำรหรือของผูถ้ือหุน้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รำยได ้- รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน  
กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5  
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนร้ือถอน กำรบูรณะ และกำร
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะ
เงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10  
(ปรับปรุง 2559) 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12  
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2559) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด
เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ
พนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2559) 

สัญญำกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2559) 

กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองแบบ
เปิด 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
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ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้และเช่ือวำ่เม่ือน ำมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินรวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงใหม่
ดงักล่ำวขำ้งตน้มำเร่ิมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีบริษทัใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินมีดงัน้ี 
 
เกณฑ์ในกำรท ำงบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหวำ่งบริษทัและบริษทัย่อยไดถู้กตดัรำยกำรในกำรท ำงบกำรเงินรวม 
 

บริษทัย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ  ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือ
ทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้น เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของ
บริษทัย่อย  งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง  
 

วธีิกำรบญัชีส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยภำยหลงักำรไดม้ำซ่ึงอ  ำนำจควบคุม  
 

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้ ำให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจในกำร
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเป็นรำยกำรในส่วนของผูถ้ือหุ้น แต่ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงมีผลท ำให้
สูญเสียอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย มูลค่ำของส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีถืออยู่จะวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้     
ผลก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยรำคำทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝำก
สถำบนักำรเงิน รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดใน
จ ำนวนท่ีทรำบไดซ่ึ้งครบก ำหนดภำยในสำมเดือนหรือน้อยกว่ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชแ้ละมีควำมเส่ียงต่อกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำนอ้ยหรือไม่มีนยัส ำคญั 
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เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชไ้ดแ้ยกแสดงไวใ้นบญัชี “เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนั” ภำยใต้
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอืน่แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประมำณจำกประสบกำรณ์เรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบักำรพิจำรณำฐำนะปัจจุบนัของลูกหน้ี 
ลูกหน้ีจะถกูตดัจ ำหน่ำยบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 
 
สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคำ้คงเหลอืแสดงในรำคำทุน (หลงัจำกหกัค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพและเคลือ่นไหวชำ้) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลอืค ำนวณโดยวธีิดงัน้ี 
 

สินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย วตัถุดิบ อะไหล่  และวสัดุส้ินเปลอืง : รำคำทุน (วธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน) 
   

สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต : ในรำคำตน้ทุนจริง  
 
ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือใหสิ้นคำ้อยู่ในสภำพและสถำนท่ีปัจจุบนั 
ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ก่ึงส ำเร็จรูปท่ีผลิตเอง  ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 
 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 
 

ค่ำเผือ่ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้ลดลงจะถูกบนัทึกข้ึนส ำหรับสินคำ้เส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกโดยวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
บริษทัรับรู้เงินปันผลเป็นรำยไดเ้ม่ือมีกำรประกำศจ่ำย 
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สินทรัพย์เพื่อให้เช่ำ 
 

สินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่ำ หมำยถึง อสงัหำริมทรัพยท่ี์ถอืครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิมข้ึนของมูลค่ำ
ของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่ำง บริษทัเลือกใชว้ธีิรำคำทุนส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน และได้
แสดงแยกต่ำงหำกจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

สินทรัพยเ์พ่ือใหเ้ช่ำท่ีเป็นท่ีดินแสดงในรำคำทุนหกัขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำรแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่  
 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  ประมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

 ระยะเวลำ (ปี) 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน อำยุของสญัญำเช่ำท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 10  
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร อำยุของสญัญำเช่ำท่ีดิน 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 และ 10  
ยำนพำหนะ 5 
ระบบสำธำรณูปโภค 5 และ 10  
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง 
 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่ำคงเหลอืถูกทบทวนอย่ำงนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ตน้ทุนกำรร้ือถอน 
ขนยำ้ยและบูรณะสินทรัพยถ์ือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่ำเส่ือมรำคำ 
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ค่ำเส่ือมรำคำ 
 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  ประมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

 ระยะเวลำ (ปี) 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20  
ระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 10  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 และ 5 
ยำนพำหนะ 5  
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง 
 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่ำคงเหลอืถูกทบทวนอย่ำงนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
 

สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรส ำนักงำน 
 

บริษทัตดับญัชีสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ  
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีมีนยัส ำคญัในกำรเป็นเจำ้ของเป็นของผูเ้ช่ำจะถูกจดัเป็นสัญญำ เช่ำ
กำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัมูลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำม
สัญญำ หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนท่ีจ่ำยเป็นค่ำเช่ำจะตอ้งแบ่งเป็นส่วนท่ีเป็น
ดอกเบ้ียและส่วนท่ีเป็นกำรช ำระหน้ีสินโดยดอกเบ้ียแต่ละงวดจะค ำนวณโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอำยุของหน้ีสิน
จ ำนวนค่ำเช่ำสุทธิจำกดอกเบ้ียบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำวอื่น ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ อำคำรและอุปกรณ์ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินตดัจ ำหน่ำยค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำนของ
ทรัพยสิ์น 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน 
 

กำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด    
เงินสดสูงกวำ่มูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมำยถึงรำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพย ์แลว้แต่
มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ   ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์  ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะ  
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงภำษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์    
 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืน  
 

กลุ่มบริษทัจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเพ่ือใหมู้ลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี
ภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เช่นเดียวกบัในกรณีท่ีไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน  
 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นแสดงในรำคำทุน 
 
ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำรและตำม
เกณฑค์งคำ้ง 
 

ภำระผูกพนัส ำหรับผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนประเภทโครงกำรสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีกำรจ่ำยเงินสมทบไปยงักองทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ภำระผูกพนัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำย
คุม้ครองแรงงำนถกูรับรู้เป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยในงบกำรเงินดว้ยจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึง
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำก
งำนท่ีถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และตน้ทุนดอกเบ้ีย ส่วนก ำไร/ขำดทุนตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำนน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเป็น
กองทุนและไม่มีสินทรัพยข์องโครงกำรเกิดข้ึน 
 
กำรใช้ประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ประมำณกำรและข้อ
สมมติฐำนท่ีกระทบต่อรำยได ้รำยจ่ำย สินทรัพย์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำหนดมูลค่ำของสินทรัพย์ หน้ีสิน 
ตลอดจนหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดว้ยเหตุดงักล่ำว ผลของรำยกำรเม่ือเกิดข้ึนจริง จึงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้
 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวด
บญัชีนั้น ๆ หรือบนัทึกในงวดบญัชีท่ีปรับและงวดบญัชีในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดบญัชีใน
ปัจจุบนัและอนำคต 
 
ประมำณกำรหน้ีสิน 

 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว  โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ  ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
โดยใช้อตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนึงภำษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
 
เงินตรำต่ำงประเทศ  

 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลก 
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เปลี่ยน ณ วนันั้น  ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และบนัทึกตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม 
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพันธ์ 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ได้ถูกน ำมำใช้เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและจดัหำเงิน เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็น
ตรำสำรอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือกำรคำ้  อย่ำงไรก็ตำม  ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนั
ควำมเส่ียงจะถือเป็นรำยกำรเพ่ือคำ้ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกในขั้นแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  หลงัจำกกำรบนัทึกคร้ังแรกจะมี
กำรปรับมูลค่ำใหแ้สดงในมูลค่ำยุติธรรมใหม่   ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 
 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  ไดแ้ก่รำคำตลำดของสัญญำล่วงหน้ำ ณ วนัท่ี
รำยงำน  ซ่ึงรำคำดงักล่ำวไดแ้สดงมูลค่ำปัจจุบนัของสัญญำอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 
กำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
 

ผลต่ำงท่ีเกิดจำกสัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบ้ียรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกู้ยืมท่ีไดรั้บกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงนั้น 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีบริษทัจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพ
ปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ตลำดท่ีมีสภำพคล่องเป็นตลำดท่ีรำยกำรส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินนั้นๆ 
เกิดข้ึนซ่ึงมีควำมถี่และปริมำณอย่ำงเพียงพอเพ่ือให้ขอ้มูลรำคำอย่ำงต่อเน่ือง ผูร่้วมตลำดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ำยในตลำด
หลกัหรือตลำดท่ีให้ประโยชน์สูงสุดส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ โดยผูร่้วมตลำดตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกนั มี
ควำมรอบรู้และควำมเขำ้ใจอย่ำงสมเหตุสมผล สำมำรถท่ีจะเขำ้ท ำรำยกำรส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ และเตม็ใจท่ี
จะเขำ้ท ำรำยกำรส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
 

 

125 
 

เพ่ือใหก้ำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงินมีควำมสม ่ำเสมอและสำมำรถเปรียบเทียบได้ จึงมี
กำรก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็น 3 ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ
เพ่ือวดัมูลค่ำยุติธรรม ทั้งน้ี ล  ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมใหล้  ำดบัควำมส ำคญัสูงสุดกบัรำคำเสนอซ้ือขำยท่ีไม่ตอ้งปรับปรุง
ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมำคือขอ้มูลอื่นท่ีสำมำรถ
สังเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และต ่ำสุดคือขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 
 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีไม่ต้องปรับปรุงในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำง
เดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 
 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย
ออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งน ำมำใชก้บัสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
 
รำยได้ 

 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 
 

กำรขำยสินคำ้ 
 

รำยไดจ้ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้
นั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำรบญัชีนั้น ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้   
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 
 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ้ื่น 
 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ้ื่นบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมเกณฑค์งคำ้ง   
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ค่ำใช้จ่ำย 
 

สัญญำเช่ำด ำเนินกำร 
 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินกำรบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ  ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนจะ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 
 

รำยจ่ำยทำงกำรเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน  ยกเวน้
ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมำจำกกำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือ
กำรผลิตสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใช ้ 
 
ภำษีเงินได้ 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี               
 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภำษีท่ีตอ้งช ำระหรือสำมำรถขอคืนไดโ้ดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษีส ำหรับ
ปี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงเก่ียวกบัภำษีที่คำ้งช ำระในปีก่อนๆ 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ ำนวนท่ีใชเ้พ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บั
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยอิงกบักฎหมำยท่ีประกำศใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักลำ่ว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน  ณ 
ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 
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4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั หรือสำมำรถควบคุมบริษทั
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนของบริษทั  
 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
 

ช่ือกิจกำร  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล   ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑช์นิด  บริษทัยอ่ย 
แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  อ่อนตวั   
     

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั  เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำร ออกแบบ  บริษทัยอ่ย 
  จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำ   
  โดยใชพ้ลงังำนทำงเลอืก และประกอบแผง   
  โซลำร์เซลลเ์พ่ือกำรส่งออก   
     

บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอะไหล่ส ำหรับ  กรรมกำรและผูถ้ือหุน้ 
  เคร่ืองปรับอำกำศ  เป็นเครือญำติกนั 
     

นำงเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์                                 -  มำรดำกรรมกำร 
 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดงัน้ี 
 

ประเภทรำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซ้ือขำยสินคำ้   รำคำตลำด 
ซ้ือขำยทรัพยสิ์นและเช่ำอำคำร  รำคำทุน 
ดอกเบ้ียรับ  อำ้งองิอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นของธนำคำร 
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รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
บริษัทย่อย        
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  -  -  28,282  20,529 
ขำยทรัพยสิ์น -  -  21  63,196 
ซ้ือสินคำ้ -  -  108  5,302 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  -  650  18 
ดอกเบ้ียรับ -  -  227   660 
รำยไดอ้ืน่ -  -  1,288  578 
        

บุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 98  442  98  189 
รับคืนสินคำ้         103  -          103  - 
ซ้ือสินคำ้         100          142          100          142 
ซ้ือทรัพยสิ์น -  141  -  141 
ดอกเบ้ียจ่ำย 464  90  -  - 
ค่ำเช่ำจ่ำย      1,055       1,055       1,055       1,055 
        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 11,189  11,001  10,669  10,486 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 556  770  510  733 
รวม 11,745  11,771  11,179  11,219 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 
2558   มีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนี้กำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  16,817  16,488 
บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  126  3,200 
 -  -  16,943  19,688 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
นำยกำนต ์ พรพิไลลกัษณ์ 140  203  140  203 
กรรมกำร -  473  -  - 
 140  676  140  203 
รวม 140  676  17,083  19,891 
        

แยกตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี        
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ -  13  16,943  12,697 
เกินก ำหนด :         
- ไม่เกิน 3 เดือน -  540  -  1,541 
- มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  12  -  5,542 
- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 117  111  117  111 
- มำกกวำ่ 12 เดือน 23  -  23  - 
รวม 140  676  17,083  19,891 
        

ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  -  7,620 
บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  4  105 
รวม -  -  4  7,725 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้ำงรับ        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น        
บริษทัยอ่ย        
- บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  15,000  3,000 
- บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  18,000  8,000 
 -  -  33,000  11,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ        
บริษทัยอ่ย        
- บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  79  34 
- บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  32  93 
 -  -  111  127 
รวม -  -  33,111  11,127 
        

เงินให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัยอ่ย        
- บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  30,250  - 
- บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  11,000  - 
 -  -  41,250  - 

        
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 12  5  12  5 
        

เจ้ำหน้ีอื่น        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั – กรรมกำร 850  1,492  301  1,093 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย        
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - กรรมกำร        
เงินกูย้ืมระยะสั้น 32,696  18,700  -  - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 193  90  -  - 
รวม 32,889  18,790  -  - 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่และเงินกูย้ืมจำกบุคคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -  -  11,000  43,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  71,250  10,000 
ลดลง -  -  (8,000)  (42,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -  -  74,250  11,000 
        

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 18,700  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 27,746  18,700  -  - 
ลดลง (13,750)  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 32,696  18,700  -  - 
 
สัญญำส ำคัญกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 
สัญญำเช่ำ 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบันำงเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 
2560 โดยมีค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 87,900 บำท 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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5. ลูกหนี้กำรค้ำ  
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 155,364  165,182  141,596  146,979 
เกินก ำหนดช ำระ :         
- ไม่เกิน 3 เดือน  56,911   61,762   46,739   55,090 
- มำกกวำ่ 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 2,429  4,981  2,429  3,168 
- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4,651  7,042  4,171  7,042 
- มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป        9,393         8,416         9,393         8,416 
รวม 228,748  247,383  204,328  220,695 
หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,254)  (7,923)  (10,254)  (7,923) 
สุทธิ     218,494      239,460      194,074      212,772 

 
6. สินค้ำคงเหลือ  
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
สินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย 488,013  492,601  475,635  479,952 
สินคำ้ระหวำ่งทำง      61,974       61,073       61,974       61,073 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 3,885  3,733  -  - 
วตัถุดิบ 18,733  18,888  -  - 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต      3,972       3,941  -  - 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 1,822  603  -  - 
รวม 578,399  580,839  537,609  541,025 
หกั ค่ำเผือ่ขำดทุนจำกมูลคำ่สินคำ้ลดลง (7,844)  (14,948)          (6,454)          (14,139) 
สุทธิ    570,555     565,891    531,155    526,886 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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7.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 10,639  7,594  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,278  2,044  838  1,848 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ -  4,709  -  4,709 
อื่นๆ 2,570  1,887  661  1,019 
รวม 14,487  16,234  1,499  7,576 

 
8.  เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ำ้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรจ ำนวน 70 ลำ้นบำท (2558 : 70 ลำ้นบำท)  อตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.80 ถึง 1.05 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 0.80 ถึง 1.10 ต่อปี) ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย ์(ดู
หมำยเหตุ 14) 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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9.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ2558 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับำท    ร้อยละ  พนับำท 
 ทุนจดทะเบียน  วนัจดทะเบียน  สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของ  วธีิรำคำทุน  รำยไดเ้งินปันผล 
 2559  2558  จดัตั้งบริษทั  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
                  

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 30,000  30,000  23 เมษำยน 2556  99.00  99.00  29,700  29,700   -   - 
บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั 60,000  10,000  12 ธนัวำคม 2557  59.96   99.96  35,976  9,996   -   - 
รวม           65,676  39,696   -   - 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท โซลำร์ พีพีเอ็ม จ ำกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2559 บริษทัขำยเงินลงทุนในบริษทัย่อยให้กบับริษทัต่ำงประเทศแห่งหน่ึง ( เอชคิว เทรดด้ิงลิมิ
เต็ด) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศฮ่องกง เพ่ือร่วมธุรกิจและจดัตั้งโรงงำนประกอบแผงโซลำร์เซลล์เพ่ือ
ส่งออก  
 

ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อยคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 21  มีนำคม 2559 ผูถ้อืหุน้มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยจำก 10 ลำ้นบำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท) เป็น 60 ลำ้นบำท 
(แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท) เพ่ือน ำไปขยำยธุรกิจ โดยเรียกช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุน
คร้ังแรกในอตัรำร้อยละ 50 ของมูลค่ำหุน้ บริษทัย่อยจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2559  
 

ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อยคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559 ผูถ้อืหุน้มีมติให ้เรียกช ำระคำ่หุน้
เพ่ิมทุนคร้ังท่ีสองในอตัรำร้อยละ 50 ของมูลค่ำหุน้ และเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2559 เอชคิว เทรดด้ิง ลิมิเตด็ โอนหุน้ท่ีถือ
อยู่ในบริษทัยอ่ยทั้งหมดใหก้บับริษทั วน่ีำโซลำร์เทคโนโลยี จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวยีดนำม 
บริษทัยอ่ยจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีดงัน้ี 
 

    ทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย (พนับำท)  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

วนัท่ี 
  

รำยกำร 
  

ทุนจดทะเบียน 
 ทุนท่ีเรียก

ช ำระแลว้ 
 สัดส่วนกำรถือหุน้ 

(ร้อยละ) 
 จ ำนวนเงิน 

(พนับำท) 
1 มกรำคม 2559  ยอดยกมำ  10,000  10,000  99.96  9,996 

23 กุมภำพนัธ์ 2559  ขำยเงินลงทุน   -   -  (40.00)  (4,000) 
  คงเหลือ  10,000  10,000  59.96  5,996 
24 มีนำคม 2559  ลงทุนในหุน้เพ่ิมทุน         
  - ช ำระร้อยละ 50  50,000  25,000  59.96  14,990 
24 มิถุนำยน 2559  ลงทุนในหุน้เพ่ิมทุน         
  - ช ำระร้อยละ 50   -  25,000  59.96  14,990 

31 ธนัวำคม 2559  รวม  60,000  60,000  59.96  35,976 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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10.  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ    

 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  อำคำร  อุปกรณ์  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
รำคำทุน              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 39,177  69,067  46,519  14,352  41,487  2,375  212,977 
เพ่ิมข้ึน       -        -  4,498  1,115  1,823  79,686  87,122 
โอน - สุทธิ       -  1,713  72,210  58        -  (74,105)  (124) 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -        -      -        -        -         -         - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 39,177  70,780  123,227  15,525  43,310  7,956  299,975 
เพ่ิมข้ึน 71  1,354  9,244  4,139  4,520  26,519  45,847 
โอน - สุทธิ 141  7,646  74,751  7,500  1,400  (26,838)  64,600 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -        -  (4)  (220)  (2,087)  (418)  (2,729) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 39,389  79,780  207,218  26,944  47,143  7,219  407,693 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  อำคำร  อุปกรณ์  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 6  16,747  19,983  11,988  32,518        -  81,242 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 11  3,472  6,872  1,050  5,566        -  16,971 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -       -       -       -        -        -        - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 17  20,219  26,855  13,038  38,084        -  98,213 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 15  3,934  12,865  1,518  3,135        -  21,467 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -        -  (3)  (219)  (1,271)        -  (1,493) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 32  24,153  39,717  14,337  39,948        -  118,187 
              
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 39,160  50,561  96,372  2,487  5,226  7,956  201,762 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 39,357  55,627  167,501  12,607  7,195  7,219  289,506 
 

 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  อำคำร  อุปกรณ์  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
รำคำทุน              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 28,702  46,816  25,635  13,320  40,887 283  155,643 
เพ่ิมข้ึน       -       -  32  658  45  609  1,344 
โอน - สุทธิ       -       -            599               58        -  (781)        - 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี      -     -     -        -              -             -  (124) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 28,702  46,816  26,266  14,036  40,932  111  156,863 
เพ่ิมข้ึน       -        -            246            579            2,241  6  3,072 
โอน - สุทธิ       -        -        -        -  8  (8)        - 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -        -  (4)  (220)  (1,412)        -  (1,636) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 28,702  46,816  26,508  14,395  41,769  109  158,299 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง       
 ท่ีดินและ  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้งและ    สินทรัพย ์   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  และ  อุปกรณ์    ระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  อำคำร  อุปกรณ์  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558       -  14,929  16,860  11,609  32,339        -  75,737 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       -  2,341  2,733  744  5,164        -  10,982 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -    -    -    -        -        -        - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558       -  17,270  19,593  12,353  37,503        -  86,719 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       -  2,341  2,630  772  2,607        -  8,350 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -        -  (3)  (219)  (1,056)        -  (1,278) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559       -  19,611  22,220  12,906  39,054        -  93,791 
              
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 28,702  29,546  6,673  1,683  3,429  111  70,144 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 28,702  27,205  4,288  1,489  2,715  109  64,508 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยถ์ำวรของกลุ่มบริษทัซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้ แต่ยงัคง
ใชง้ำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี  
 

  ลำ้นบำท 
  2559  2558 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  56.9  36.6 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัและ
บริษทัย่อยดงักล่ำว เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 50 ลำ้นบำท และ 110 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
จำกธนำคำรพำณิชย ์(ดูหมำยเหตุ 14 และ 18) 
 

ในปี 2559 บริษทัยอ่ยบนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท เป็นตน้ทุนของเคร่ืองจกัรท่ีอยู่ระหวำ่งกำรติดตั้ง 
 
11. สิทธิกำรใช้อำคำร  
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558  2559  2558 
รำคำทุน 19,037  19,037  19,037  19,037 
หกั รำยจ่ำยตดับญัชีสะสม (13,408)  (11,997)  (13,408)  (11,997) 
สุทธิ 5,629  7,040  5,629  7,040 
 
บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินกบัส ำนกังำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษตัริยจ์  ำนวนสองฉบบัเพ่ือปลูกสร้ำงอำคำรพกัอำศยัพร้อม
ท่ีจอดรถส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั มีก ำหนดเวลำ 3 ปี และ 15 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 
2557 บริษทัต่ออำยุสัญญำเช่ำท่ีดินท่ีครบก ำหนดเวลำจ ำนวน 1 ฉบบั) และในปี 2551 บริษทัโอนกรรมสิทธ์ิอำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีบริษทัสร้ำงบนท่ีดินเช่ำดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำเช่ำ โดยบริษทัไดรั้บสิทธิ
ใหใ้ชป้ระโยชน์ในอำคำรดงักล่ำว 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำมีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ภำยในหน่ึงปี 770  1,193  770  1,193 
หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 367  1,060  367  1,060 
รวม 1,137  2,253  1,137  2,253 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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12.  สินทรัพย์เพื่อให้เช่ำ – สุทธิ    

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง         
     อำคำรและ  ติดตั้งและ      สินทรัพย ์   
 สิทธิกำรเช่ำ  ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์    ระบบ  ระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อำคำร  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  สำธำรณูปโภค  ก่อสร้ำง  รวม 
รำคำทุน                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 59,013  17,101  149,514  16,411  626 5,586  11,141  259,392 
เพ่ิมข้ึน       -  9        -  1,771  137  4  8,405  10,326 
โอน - สุทธิ       -  11,361  3,198  1,845        -  157  (16,694)  (133) 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -  (112)  (3,263)  (16)        -        -        -  (3,391) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 59,013  28,359  149,449  20,011  763  5,747  2,852  266,194 
เพ่ิมข้ึน       -  35        -  2,183  27  132  10,957  13,334 
โอน - สุทธิ       -  1,432  3,818  4,676  722  1,407  (12,055)        - 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -  (234)        -  (22)        -        -        -  (256) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 59,013  29,592  153,267  26,848  1,512  7,286  1,754  279,272 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
       เคร่ืองตกแต่ง         
     อำคำรและ  ติดตั้งและ      สินทรัพย ์   
 สิทธิกำรเช่ำ  ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์    ระบบ  ระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อำคำร  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  สำธำรณูปโภค  ก่อสร้ำง  รวม 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 11,684  422  742  1,295  108  184        -  14,435 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,958  1,396  6,089  2,280  132  297        -  12,152 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -        -        -  (4)        -        -        -  (4) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 13,642  1,818  6,831  3,571  240  481        -  26,583 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,958  1,697  6,221  2,852  211  328        -  13,267 
จ ำหน่ำยและตดับญัชี       -  (20)        -  (2)        -        -        -  (22) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 15,600  3,495  13,052  6,421  451  809        -  39,828 
                
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 45,371  26,541  142,618  16,440  523  5,266  2,852  239,611 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 43,413  26,097  140,215  20,427  1,061  6,477  1,754  239,444 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร และบำงส่วนของส่วนปรับปรุงท่ีดิน มีมูลค่ำสุทธิทำงบญัชี
จ ำนวน 148.5 ลำ้นบำท ประเมินรำคำโดยผูป้ระเมินอิสระเม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2560 (ใช้วิธีตน้ทุนทดแทนใหม่) มี
จ ำนวนเงิน 164.4 ลำ้นบำท 
 
บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินกบัส ำนกังำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษตัริย์จ  ำนวนหลำยฉบบัเพ่ือสร้ำงศูนย์กำรคำ้ อำยุสัญญำ
เช่ำ 3 ปี และ 25 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2582 บริษทัมีตน้ทุนในกำรไดม้ำซ่ึงสิทธิในกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวเป็นจ ำนวน
เงินรวม 59 ลำ้นบำท  
 

ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำมีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ภำยในหน่ึงปี 556  556  556  556 
หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 1,988  1,956  1,988  1,956 
หำ้ปีข้ึนไป 27,920  28,508  27,920  28,508 
รวม 30,464  31,020  30,464  31,020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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13. ภำษีเงินได้ 
 

ภำษีเงินไดท่ี้บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ภำษีเงินไดค้  ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชีตำม        
   อตัรำภำษีท่ีประกำศใช ้   11,685  2,286  11,685        - 
ผลกระทบจำกรำยกำรท่ีเป็น        
   รำยจ่ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี 1,199  455  1,199        - 
ผลกระทบจำกรำยกำรท่ีสำมำรถหกัเป็น        
   รำยจ่ำยได ้(ผลขำดทุนยกมำ) (4,091)  (2,307)  (4,091)        - 
ผลกระทบจำกรำยกำรท่ีสำมำรถ        
   หกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พ่ิมเติม (1,778)        -  (1,778)        - 
ภำษีเงินไดค้  ำนวณจำกก ำไรทำงภำษี 7,015  434  7,015        - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลดลง         
   (เพ่ิมข้ึน) 4,872  (6,505)  4,858  (6,054) 
ภำษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก ำไรขำดทุน        
   เบด็เสร็จ 11,887  (6,071)  11,873  (6,054) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี    มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 1  รับรู้ในก ำไร  ณ วนัท่ี 31  รับรู้ในก ำไร  ณ วนัท่ี 31 

 มกรำคม 2558  หรือขำดทุน  ธนัวำคม 2558  หรือขำดทุน  ธนัวำคม 2559 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลคำ่ของสินคำ้ 1,513  1,475  2,988  (1,420)  1,568 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,463  122  1,585  466  2,051 
ผลขำดทุนยกมำ       -  4,267  4,267  (4,267)        - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเคร่ืองจกัรท่ีไม่ได ้          
  ใชใ้นกำรด ำเนินงำน       -        -        -  (253)  (253) 
อื่น ๆ 902  641  1,543  602  2,145 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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รวม 3,878  6,505  10,383  (4,872)  5,511 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 1  รับรู้ในก ำไร  ณ วนัท่ี 31  รับรู้ในก ำไร  ณ วนัท่ี 31 

 มกรำคม 2558  หรือขำดทุน  ธนัวำคม 2558  หรือขำดทุน  ธนัวำคม 2559 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,463  122  1,585  466  2,051 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลคำ่ของสินคำ้ 1,513  1,314  2,827  (1,536)  1,291 
ผลขำดทุนยกมำ       -  4,267  4,267  (4,267)        - 
อื่น ๆ 902  351  1,253  479  1,732 
รวม 3,878  6,054  9,932  (4,858)  5,074 

 
14. วงเงินสินเช่ือกับสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำรพำณิชยห์ลำยแห่ง สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ลำ้น 
 2559  2558 
   เหรียญ    เหรียญ 
 บำท  สหรัฐอเมริกำ  บำท  สหรัฐอเมริกำ 
วงเงินเบิกเกินบญัชี 60   -   62   -  
วงเงินกูย้ืมระยะสั้น 1,306   -   1,641   -  
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ    716         0.5     821         0.5 
รวม    2,082         0.5     2,524         0.5 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้มีหลกัประกนัโดยกำรจ ำน ำเงินฝำกธนำคำรของบริษทัจ ำนวน 70 ลำ้น 
(ดูหมำยเหตุ 8)  และจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ดูหมำยเหตุ 10) 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน   
 

  พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
เงินเบิกเกินบญัชี  -   28,558   -   28,558 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 155,000  155,000  155,000  155,000 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำทรัสตรี์ซีท 358,701  379,956  340,700  379,956 
รวม 513,701  563,514  495,700  563,514 

 
16.  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
เจำ้หน้ีอื่น 35,614  11,421  8,634  7,018 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำงและซ้ือทรัพยสิ์น  2,191  45,000  2,191  45,148 
ค่ำควำมเสียหำยไดรั้บจำกบริษทัประกนัภยัเพ่ือ        
   ใชใ้นกำรซ่อมเคร่ืองจกัร 826  2,117        -        - 
อื่นๆ 14,914  9,484  8,708  8,367 
รวม 53,545  68,022  19,533  60,533 

 
17. หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 350  2,053  350  2,053 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระหลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี       2,738        564        711        159 
รวม       3,088        2,617        1,061        2,212 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 18,903  19,203  5,757  6,321 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระหลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 72,607      90,541      15      5,791 
รวม     91,510      109,744      5,772      12,112 
 

- บริษัท บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2555 บริษทัท ำสัญญำกูย้ืมเงินกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำยจำกอุทกภยัตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย  ท่ี สกง. 12/2555 เร่ือง กำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำยจำกอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 เงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
และก ำหนดช ำระคืนตน้เงินกู้และดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนจ ำนวนเงินงวดละ 550,000 บำท รวม 60 งวด เร่ิมช ำระงวด
แรกภำยในส้ินเดือนของเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 
 

เงินกู้ยืมดงักล่ำวขำ้งตน้ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินของบริษทัพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่แลว้ และ/หรือจะมีในภำย
หนำ้ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 10 
 

- บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบิ้ล แพจเกจจิง้ จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) 
 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 บริษทัย่อยท ำสญัญำกูย้ืมเงินจ ำนวน 2 ฉบบักบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวนเงินรวม 
100 ลำ้นบำท เพ่ือจ่ำยช ำระหน้ีเงินกูใ้หแ้ก่ บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 40 ลำ้นบำท (เบิกเงินกูใ้น
เดือน พฤษภำคม 2558) และใชเ้ป็นเงินลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน 60 ลำ้นบำท (เบิกเงินกูใ้นเดือน ตุลำคม 
2558) เงินกูย้ืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือน
จ ำนวน 0.575 ลำ้นบำทต่องวด รวม 84 งวด และจ ำนวน  0.865 ลำ้นบำทต่องวด รวม 87 งวด ตำมล ำดบั  เร่ิมช ำระงวด
แรกภำยในวนัสุดทำ้ยของเดือนถดัจำกเดือนท่ีมีกำรเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยงวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 ของเงินกูจ้  ำนวน 60 ลำ้น
บำทจ่ำยช ำระเฉพำะดอกเบ้ีย 
 

เงินกูย้ืมน้ีและวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรดงักล่ำว จ ำนวน 10 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดย 
 

(ก) บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และ      
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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(ข) จ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัย่อยท่ีมีอยู่แลว้ในขณะน้ีและท่ีจะมีข้ึนในภำยหลงั  
19. หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน        
- ณ วนัท่ี 1 มกรำคม        5,314        4,241        4,722        3,809 
        

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  810  947  642  802 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 159  126  138  111 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ          969           1,073           780           913 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน        
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม       6,283        5,314        5,502        4,722 
 
สมมติฐำนท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรค ำนวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนมีดงัน้ี 

 

อตัรำคิดลด   - ร้อยละ 2.97 และ 3.50 ต่อปี 
อตัรำกำรข้ึนของเงินเดือน - ร้อยละ 3.0 ต่อปี 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ร้อยละ 0.0 ถึง ร้อยละ 45.0 ต่อปี 
อตัรำกำรเสียชีวติ - ตำรำงกำรมรณะของเพศชำยและหญิงของไทยปี 2551 
อตัรำกำรทุพพลภำพ - ร้อยละ 5 ของตำรำงกำรมรณะของเพศชำยและหญิงของไทยปี 2551 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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20. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2557 บริษทัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (Warrants PPM-W1) 
ชนิดระบุช่ือผูถ้ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือไดเ้พ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมจ ำนวน 79,999,972 หน่วยในมูลค่ำหน่วยละ 
0.00 บำท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 1 หน่วย 
ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัดงักล่ำวมีอำยุ 3 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีครบก ำหนดคือ
วนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560) ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ
เดือนมิถุนำยนและธันวำคมของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 คือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2557 และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยคือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2560) โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้คือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญัหน่ึง (1) หน่วยต่อกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัหน่ึง (1) หุน้ในรำคำหุน้ละ 7.00 บำท  

 

บริษทัน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเขำ้จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2557  
 

กำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (Warrants PPM-W1) 
 

      พนับำท  หุน้    วนัท่ีจด 
กำรใช ้    หน่วย  เงินรับ  จ ำนวน  พนับำท  ทะเบียน 
สิทธิ  วนัท่ีใช ้  จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  จำกกำร  หุน้สำมญั  ส่วนเกิน  เพ่ิมทุนท่ี 
คร้ังท่ี  สิทธิ  ท่ีใชสิ้ทธิ  ยงัไม่ใชสิ้ทธิ  ใชสิ้ทธิ  ท่ีช ำระแลว้  มูลค่ำหุน้  ช ำระแลว้ 

      79,999,972    160,000,000  78,644   
1  30 มิ.ย. 2557        -  79,999,972        -        -        -        - 
2  30 ธ.ค. 2557  250  79,999,722  2  250  2  26 ม.ค. 2558 
3  30 มิ.ย. 2558        -  79,999,722        -        -        -        - 
4  30 ธ.ค. 2558        -  79,999,722        -        -        -        - 

        160,000,250  78,646   
  27 พ.ค. 2559  เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้    320,000,500    27 พ.ค. 2559 

5  30 มิ.ย. 2559        -  79,999,722        -        -        -        - 
  19 ธ.ค. 2559  จ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุน    80,000,000  156,346  19 ธ.ค. 2559 

6  30 ธ.ค. 2559  166,700  79,833,022  1,167  335,733  1,000  26 ม.ค. 2560 
  รวม        400,336,233  235,992   

 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 
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ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ก) จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4.8  ลำ้นบำท  ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 

 

จำกกำรท่ีผูถ้ือหุ้นมีมติให้จ่ำยปันผล ซ่ึงเข้ำเง่ือนไขกำรปรับสิทธิของ PPM-W1 ตำมข้อก ำหนดสิทธิเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น PPM-W1 เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2559 บริษทัท ำกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้
สิทธิของ PPM-W1 ท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

รำยกำร  สิทธิเดิม  สิทธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
รำคำใชสิ้ทธิ  7 บำทต่อหุน้  6.954 บำทต่อหุน้ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  1 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  1.007 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

ข) เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทัจำก 1 บำทต่อหุ้น  เป็น 0.50 บำทต่อหุ้น และรับทรำบกำรปรับสิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้ 

 

บริษทัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวก้บักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 เม่ือวนัท่ี 2 
มิถุนำยน 2559 บริษทัแจง้กำรปรับสิทธิ PPM-W1 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

รำยกำร  สิทธิเดิม  สิทธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 
รำคำใชสิ้ทธิ  6.954 บำทต่อหุน้  3.477 บำทต่อหุน้ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  1.007 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  2.014 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2559 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 56 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 28 บำท ซ่ึงเป็นหุ้น
สำมญัส่วนท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) ท ำให้ทุน
จดทะเบียนลดลงจำก 240,000,000 บำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 480,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) 
เป็น 239,999,972 บำท (แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 479,999,944 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) และแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 
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ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั
ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PPM-W1) จ  ำนวน 1,120,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท รวมเป็นเงิน 560,000 บำท  

 

ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงไดแ้ก่ นำยศุภจกัร ไตรรัตโน
ภำส จ ำนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บำท โดยจดัสรรในรำคำหุน้ละ 2.46 
บำท และ 

 

 แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนในขอ้ ข) และ ค) ท ำให้ทุนจดทะบียน
เพ่ิมข้ึนจำก 239,999,972 บำท (แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 479,999,944 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท) เป็น 
280,559,972 บำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 561,119,944 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท)  
 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2559  
 
21. ส ำรอง 
 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุน้สูงกวำ่มูลค่ำ
หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไป
จ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ำรอง (“ทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรอง
ดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 พนับำท  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2559  2558  2559  2558 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 3,591  19,030  3,415  35,822 
ซ้ือสินคำ้มำเพ่ือจ ำหน่ำย 1,016,519  1,032,809  1,010,897  1,009,947 
วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 83,465  69,972        -        - 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน     91,070      72,214  61,147  58,628 
ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี      36,347       30,672  23,148  24,661 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงและคำ่ขนส่ง      11,580       10,130  7,627       9,009 
 
23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย ตน้ทุนขำย และก ำไรขั้นตน้เป็นขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั และเป็นขอ้มูลหลกัซ่ึงถูกน ำเสนอใหก้บัผูมี้
อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอและถูกใชใ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน กลุ่ม
บริษทัด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยในหลำยธุรกิจไดแ้ก่ ธุรกิจจ ำหน่ำยกลุ่มวตัถุดิบอุตสำหกรรม และกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำง ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั (รวมอยู่ในกลุ่มวตัถุดิบอุตสำหกรรม)  ธุรกิจให้เช่ำ
ทรัพยสิ์น และใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใชพ้ลงังำนทำงเลือก และประกอบแผง
โซลำร์เซลล์เพ่ือกำรส่งออก ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมท่ีเป็น
สำระส ำคญัในส่วนงำนธุรกิจใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น และใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้
พลงังำนทำงเลือก และประกอบแผงโซลำร์เซลล์เพ่ือกำรส่งออก ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีไดแ้ยกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจโดย
พิจำรณำถึงเกณฑข์องตลำดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 2559  2558 
 กลุ่มผลิตภณัฑ์  กลุ่ม    กลุ่มผลิตภณัฑ์  กลุ่ม   
 วตัถุดบิ  ผลิตภณัฑ์    วตัถุดิบ  ผลิตภณัฑ์   
 อุตสำหกรรม  วสัดุก่อสร้ำง  รวม  อุตสำหกรรม  วสัดุก่อสร้ำง  รวม 
ขำยสุทธิ 889,577  410,311  1,299,888  911,161  381,303  1,292,464 
ตน้ทุนขำย (788,112)  (314,053)  (1,102,165)  (809,443)  (305,446)  (1,114,889) 
ก ำไรขั้นตน้     101,465      96,258      197,723      101,718      75,857      177,575 

 
24. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำนและปรับลด 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) 
ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี ซ่ึงแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

 พนับำท/พนัหุน้ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559  2558*  2559  2558* 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 320,000  320,000  320,000  320,000 
ผลกระทบจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่จำกกำร              
-   ออกหุน้เพ่ิมทุน 2,623        -  2,623        - 
-   ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 1        -  1        - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั  322,624  320,000  322,624  320,000 

        

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 18,162  (16,578)  46,552  (27,288) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.056  (0.052)  0.144  (0.085) 
 
* ปรับปรุงจ ำนวนหุน้ตำมกำรเปลีย่นแปลงมูลคำ่หุน้ท่ีตรำไวเ้ม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2559 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558  ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) 
ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปีหลงัจำกท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีอำจเปลี่ยนเป็นหุน้สำมญัปรับลด 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีจ ำนวนเดียวกนักบัก ำไร (ขำดทุน) 
ต่อหุน้ปรับลดเน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญัของบริษทัมีรำคำต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจึงไม่เกิดหุน้สำมญั
ปรับลดข้ึน 
 
25. เงินปันผลจ่ำย 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินสดปันผลจำกก ำไร
สุทธิของปี 2557 ในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท เป็นเงินรวม 9.6 ลำ้นบำท โดยมีมติให้จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 22 
พฤษภำคม 2558 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินสดปันผลจำกก ำไร
สะสมท่ียงัไม่จดัสรรในอตัรำหุน้ละ 0.03 บำท เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4.8 ลำ้นบำท โดยมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวใน
วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 
 
26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนกังำนของบริษทับนพ้ืนฐำนควำมสมคัรใจของพนกังำนในกำรเป็น
สมำชิกของกองทุน โดยพนกังำนจ่ำยเงินสะสมและบริษทัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำเท่ำกนัร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนกังำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงั
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต บริษทัจ่ำย
สมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในปี 2559 เป็นเงิน 0.86 ลำ้นบำท (2558: 0.88 ลำ้นบำท) 
 
27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ  
 

กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของกลุม่บริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในกำรควบคุมใหค้วำมสมดุลของจ ำนวน       
ควำมเส่ียงท่ียอมรับไดโ้ดยพิจำรณำระหวำ่งตน้ทุนท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงและตน้ทุนของกำรจดักำรควำมเส่ียง ฝ่ำยบริหำร
ไดมี้กำรควบคุมกระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่เกิดควำมสมดุลระหวำ่งควำม
เส่ียงและกำรจดักำรควำมเส่ียง 
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องเกิดจำกควำมเป็นไปไดท่ี้ลูกคำ้อำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีให้แก่กลุ่มบริษทัไดภ้ำยใน
ก ำหนด เวลำโดยปกติของกำรคำ้ เพ่ือจดักำรควำมเส่ียงน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินควำมสำมำรถทำงกำรเงินของลูกคำ้เป็น
ระยะๆ   
 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือหมำยถึงควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ทำงกำรเงินแก่กลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญั  เน่ืองจำกกลุ่ม
บริษทัไดมี้กำรพิจำรณำใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้และมีกำรติดตำมกำรช ำระเงินของลูกคำ้อย่ำงใกลชิ้ด 
 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 

บริษทัมีเจำ้หน้ีกำรค้ำและหน้ีสินภำยใตส้ัญญำทรัสต์รีซีทท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน บริษทัไดท้ ำสัญญำ
ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส่วนหน่ึง อย่ำงไรก็ดีบริษทัยงัคงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับเจำ้หน้ี
กำรคำ้และหน้ีสินภำยใตส้ัญญำทรัสตรี์ซีทท่ีไม่ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ครอบคลุมไว ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัจ ำนวน 11.2 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐ และ 0.1 ลำ้นเหรียญยูโร  
 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทั ฝ่ำยบริหำรของบริษทัเช่ือวำ่บริษทัไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีเป็นสำระส ำคญั เน่ืองจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ีย
ลอยตวัตำมอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำด เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงต ่ำกวำ่อตัรำ
ดอกเบ้ียในทอ้งตลำด และเงินกูย้ืมระยะยำวของบริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมอตัรำตลำดท่ีมีมูลค่ำตำมบญัชี
ใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

บริษทัใชข้อ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือโดยออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอื่น มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 
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เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระผกูพนัมีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกเงินฝำกน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำด 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้  และเจำ้หน้ีอื่นมีรำคำตำมบญัชีของหน้ีสินทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 
 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงต ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียลอยตวัในทอ้งตลำดมีรำคำ
ตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม และเงินกู้ยืมระยะยำวของบริษทัย่อยมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมอตัรำตลำดมีมูลค่ำ
ตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมไดอ้ย่ำงเหมำะสมโดย
ไม่มีตน้ทุนท่ีเกินจ ำเป็น 
 
28. กำรจัดกำรส่วนทุน 
 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำร
ด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.09 : 1.00 และ 1.53 : 1.00 ตำมล ำดบั 
และบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.77 : 1.00 และ 1.28 : 1.00 ตำมล ำดบั 
 
29. ภำระผูกพัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  
 

ก) กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัคงเหลือจำกสัญญำก่อสร้ำงทรัพยสิ์นและซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนเงินรวม 0.7 
ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัไดจ่้ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำเคร่ืองจกัรและทรัพยสิ์นอื่นเป็นจ ำนวนรวม 0.4 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 บนัทึกรวมอยู่ในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นจ ำนวน 0.4 ลำ้นบำท และ 

 

ข) บริษทัมีเลตเตอร์ออฟเครดิตส ำหรับซ้ือสินคำ้ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวนเงินรวม 0.57 ลำ้นเหรียญสหรัฐ  

 

ค) กลุ่มบริษทัมีสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้ บ้ำนพกัพนักงำนและรถยนต์ เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยสัญญำฉบบัสุดทำ้ยจะ
ส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 กลุ่มบริษทัผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวดงัน้ี 
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   พนับำท 
ภำยในระยะเวลำหน่ึงปี   9,823 
เกินกวำ่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี   16,098 
รวม   25,921 

 
30.     หน้ีสินที่อำจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมี 
 

ก) หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีสถำบันกำรเงินสองแห่งออกหนังสือค ้ ำประกันบริษทัและบริษัทย่อยให้กับ
หน่วยงำนรัฐบำลหลำยแห่งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรคำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 5.2 ลำ้นบำท และ 
 

ข) หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีบริษทัใหธ้นำคำรแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัแห่งหน่ึงใหก้บัหน่วยงำน
รัฐบำลแห่งหน่ึงเพ่ือประโยชน์ทำงกำรคำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 12.6 ลำ้นบำท  
 

31.     กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษทั โซลำร์ พีพีเอ็ม จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) ไดรั้บสิทธิพิเศษจำกกำรไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติั
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 เพ่ือกิจกำรผลิตช้ินส่วน และ/หรืออุปกรณ์ส ำหรับระบบท่ีใช้ประโยชน์จำกพลงังำน
แสงอำทิตย ์ตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 59-0556-1-00-1-0 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 โดยไดรั้บสิทธิพิเศษหลำยประกำร เช่น 
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมในจ ำนวนท่ีไม่เกิน
ขอบเขตท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นระยะเวลำห้ำปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริมในฐำนะท่ีบริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ก) บริษัทได้เซ็นสัญญำบันทึกข้อตกลงกับ  Pacific Star Energy Co., Ltd. เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2560 ท่ีประเทศ
กมัพูชำ เพ่ือเดินหนำ้กำรลงทุนธุรกิจก่อตั้งและติดตั้งระบบพลงังำนแสงอำทิตย ์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยบริษทั
มีสิทธิท่ีจะเขำ้ร่วมลงทุนใน PacificStar Energy Co.,Ltd. ร้อยละ25 ของมูลค่ำกำรลงทุน อีกทั้งบริษทั โซลำร์ พีพี
เอ็ม จ ำกดั (บริษทัย่อย) ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 59.96 ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บเหมำครบวงจร (Engineering 
Procurement and Constuction, EPC)  
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ทั้งน้ีโครงกำรดงักล่ำวยงัอยู่ระหวำ่งกำรศึกษำขอ้มูลบริษทจะแจง้ควำมคืบหนำ้ใหท้รำบอีกครั้งช่วงเดือนมีนำคม 
2560และหำกรำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยหลกัเกณฑก์ำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัจะปฏิบติัตำมเกณฑ์
ดงักล่ำว และ 

 
ข)  ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติให้เสนอที่ประชุม

สำมญัผูถ้ือหุน้อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

 1.  จดัสรรก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 ร้อยละ 5 เพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.33 
ลำ้นบำท และ 

 

2.        จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.035 บำท เป็นเงินรวม 14.0 ลำ้นบำทแก่ผูถ้ือ
หุน้โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 

 

อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์ขำ้งตน้ข้ึนอยู่กบัมติของผูถ้ือหุน้ในกำรประชุมผูถ้ือหุน้ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 
 
33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 




