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 ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน)  ในปี  นั้น มีรายไดร้วมทั้งส้น , .  ลา้นบาท และมีก  าไร
สุทธิ .  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี  ท่ีมีผลก  าไรสุทธิ เท่ากบั .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  โดยรายจากการขายของบริษทัและรายได้
จากการรับจา้งประกอบของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน ส าหรับรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการปรับลดลงเน่ืองจากในปี  บริษทัไดป้รับธุรกจิจาก
รูปแบบคอมมูนิต้ีมอลลท์ัว่ไปเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและศูนยส์ัมมนาจดัเล้ียง จึงมีการปรับปรุงและพฒันาสถานท่ีใหม่รวมถึงเปล่ียน
ระบบการบริหารจดัการรายไดด้ว้ย โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีดงักล่าวคาดว่าจะแลว้เสร็จสมบูรณ์แลพร้อมใหบ้ริการช่วงไตรมาส  ปี   

ส าหรับบริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ  ากดั ("PFP") ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีรายไดจ้ากการขายในปี 2560 รวมทั้งส้ิน 
126.89 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.50 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั 113.80 ลา้นบาท ผลประกอบการของบริษทัในปี 2560 
ขาดทุนสุทธิ 9.95 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 31.17 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นหนา้ขาดทุนสุทธิ 14.57 ลา้นบาท เน่ืองจากมียอดขาย
เพ่ิมมากข้ึนจากปีกอ่น  

บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ  ากดั ("SPPM") ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัอีก 1 แห่ง มีรายไดจ้ากขายในปี  รวมทั้งส้ิน 182.46 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ .  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั .  ลา้นบาท ผลประกอบการของ SPPM ในปี 2560 ก  าไรสุทธิ 21.72 
ลา้นบาท ปรับตวัดีข้ึนร้อยละ 193.62 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีกอ่นหนา้ขาดทุนสุทธิ 23.20 ลา้นบาท เน่ืองจากไดด้ าเนินการผลิตตามค าสั่ง
ผลิตของลูกคา้ แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ก  าหนด 

 ส าหรับปี  บริษทัมีแผนเพ่ิมยอดขายในส่วนของวตัถุดิบอุตสาหกรรมท่ีมีการฟ้ืนตัวของภาคอุตสาหกรรมจากการส่งออก โดย
มุ่งเนน้ในเชิงปริมาณ และการท าก  าไร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดท่ีมีความตอ้งการวสัดุพิเศษ คุณภาพสูง โดยเฉพาะอะลูมิเนียม ใน
ส่วนวสัดุกอ่สร้าง ทางบริษทัมุ่งเนน้การขยายตลาดจากสภาพความตอ้งการวสัดุกอ่สร้าง เพ่ือรองรับการขยายตวัการลงทุนของภาครัฐ ประกอบ
กบัผูผ้ลิตมีการขยายก  าลงัการผลิต อาทิ วสัดุฉนวนป้องกนัความร้อน ซ่ึงใชใ้นระบบปรับอากาศ ท าใหบ้ริษทัคาดว่าสามารถเพ่ิมปริมาณการขายได ้
ส าหรับบริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ  ากดั ("PFP") ในช่วง  –  ปีท่ีผ่านมาเร่ิมมีค าสั่งซ้ือเขา้มาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะรายการสินคา้ใหม่ ๆ 
ท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเร่ิมน าสินคา้ออกสู่ตลาด เช่น กลุ่มเวชภณัฑ ์อาหารสัตวเ์ล้ียง อาหารแช่แข็ง และอาหารปรุงส าเร็จ ท่ีสามารถเกบ็ไดน้าน โดย
ไม่ตอ้งแช่เยน็ ส าหรับบริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ  ากดั ("SPPM") ในปี  เป็นปีแรกท่ี SPPM ไดผ้ลิตแผงโซลาร์เซลล ์โดยจ านวนมากกว่าร้อยละ 

 และด าเนินการส่งออกไปยงัทวีปยุโรป โดยไดรั้บการตอบรับอย่างดีจากลูกคา้ ท าใหใ้นปี  SPPM มีความจ าเป็นตอ้งขยายก  าลงัการผลิต 
เพ่ือรองรับปริมาณค าสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมมาก โดยในปัจจุบนัความตอ้งการแผงโซลาร์เซลลใ์นตลาดโลกมีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เน่ืองจากนโยบายของภาครัฐ
ในต่างประเทศ สนบัสนุนใหใ้ชพ้ลงังานหมุนเวียนทดแทนมากข้ึน 

 ในนามของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใคร่ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ ลูกคา้ผูมี้อุปการะคุณ พนัธมิตรทางธุรกจิ สถาบนัการเงิน ตลอดจนผู้
มีส่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจและสนบัสนุนใหบ้ริษทัด าเนินธุรกจิและเติบโตไดอ้ย่างแข็งแกร่งตลอดมา รวมทั้งการทุ่มเทแรงกาย
แรงใจของพนักงานทุกระดับสนับสนุนให้กจิการของบริษทัประสบความส าเร็จด้วยดีมาโดยตลอด โดยบริษทัขอให้ค ามัน่ว่า บริษทัจะยงัคง
ด าเนินธุรกจิอย่างมืออาชีพ ยึดมัน่ในหลกับรรษทัภิบาลควบคู่ไปกบัการเป็นกลไกท่ีส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัเติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไป 

  

           

 

           (นายปกรณ์ บริมาสพร)              (นายช านาญ พรพิไลลักษณ์) 

               ประธานกรรมการ                   กรรมการผูจ้ดัการ 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
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ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษทั    : บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน)  
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์   : PPM  

เลขทะเบียนบริษทั   : 0107547000567  

Home Page   : www.ppm.co.th 

ประเภทธุรกิจ : จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและ 

วสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง  

สถานที่ตั้งบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ท่ีตั้งส านกังาน 

 

ส านกังานใหญ่   : 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท ์0-2628-6100 (อตัโนมติั)  
โทรสาร 0-2281-0735, 0-2628-8591 

ท่ีตั้งคลงัสินคา้ 

คลงัสินคา้ (ศาลายา)  : 13/7 หมู่ 3 ต  าบลศาลายา อ  าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 

โทรศพัท ์034-246-179   

โทรสาร 034-246-076 
 

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

 

คลงัสินคา้ (ชลบุรี)   : 17/9 - 10 หมู่ 3 ต าบลหนองขา้งคอก อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 

โทรศพัท ์038-150-528-31  

โทรสาร 038-150-532 

 

 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 



3 

ข้อมูลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ 

ทุน 

จดทะเบียน 

(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ี 

ตราไว้ต่อหุ้น 

(บาท) 

ทุน 

ช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

(%) 

บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั 

ส านกังานเลขท่ี 137 หมู่ท่ี 4  

ถนนเพชรเกษม ต าบลทบัคาง  
อ าเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 76140 

โทรศพัท ์: 032-439-750-1 

โทรสาร : 032-439-752 

ผลิตและจ าหน่าย 

บ ร ร จุ ภัณ ฑ์ ช นิ ด
อ่อนตวั 

30 10 30 99.00 

บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากดั 

ส านกังานเลขท่ี 205/1  

อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท ์: 0-2628-6100 

โทรสาร : 0-2628-6122 

เ ป็ น ตั ว แ ท น
จ า ห น่ า ย แ ล ะ
ให้บริการออกแบบ 

จัดหา  และติ ดตั้ ง
อุ ป ก ร ณ์ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้
พลงังานทางเลือก 

60 100 60 59.96 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

ผู้สอบบัญชี 

นายพิศิษฐ์     ชีวะเรืองโรจน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ 

นายอคัรเดช  เปลี่ยนสกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  หรือ 

นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั 

705-706 อาคารเจา้พระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี – ลา) เลขที่ 89 ซอยวดัสวนพลู ถนนเจริญกรุง  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   โทรศพัท ์0-2630-7500-5  โทรสาร 0-2630-7506 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวนยัน์เนตร พิมพพ์ทัเลิศ 

โทรศพัท ์0-2628-6100 ต่อ 775 โทรสาร 0-2628-6122 

sec_co775@ppm.co.th   
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โครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 

ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด 

วตัถุดิบอุตสาหกรรม 

(นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล) 

ผอ.ฝ่ายการตลาด 

(นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 

รักษาการ) 

ผอ.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(นางนันธิรา ฤทธิมนตรี) 
ผอ.ฝ่ายปฏิบติัการ 

(นางกนกกร แทนไกรศร 
รักษาการ) 

ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

มนุษยแ์ละสารสนเทศ 

(นายปิยวัฒน์ ทองทา) 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายเร่งรัดหน้ีสิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริการลูกคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสารสนเทศ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(นางกนกกร แทนไกรศร) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
กรรมการผูจ้ดัการ 

(นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์) 

1 

2 3 4 5 6 

หมายเหต ุ : หมายเลข 1 – 6 ถือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศส านกังานกลต. 



5 

คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นายปกรณ์ บริมาสพร 

ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ 

นายจงเจตน์ บุญเกิด 

รองประธานกรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

พลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล 

กรรมการอิสระ 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 

กรรมการและ 

ประธานกรรมการบริหาร  

นางกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี 

กรรมการและกรรมการบริหาร 
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ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

นายปกรณ์   บริมาสพร 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการ อายุ 70 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  มีนาคม  (ด ารงต าแหน่งรวม  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นเศรษฐกจิ การลงทุน การก  าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์,  
ดา้นการบริหาร การจดัการองคก์รดา้นการก  ากบัดูแลกจิการ 

การอบรม  

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น / , หลกัสูตา Director Certification Program Refresher Course (RE DCP) รุ่น 
/ , หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น , หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียน   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม 2 กจิการ 

    บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อคีวิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กุมภาพนัธ์ – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร 

 ตุลาคม  –  กุมภาพนัธ์  ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 

 สิงหาคม  –  ตุลาคม   ประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 มีนาคม  – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

 เมษายน  –  ตุลาคม   ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 เมษายน  –  กนัยายน  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

กจิการอืน่ทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กจิการ 

    สถาบันไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

 พฤศจิกายน  – ปัจจุบนั  กรรมการ 

    บริษัท แอล แอนด์ อ ีโซลดิสเตท จ ากดั 

 เมษายน  – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท แอล แอนด์ อ ีแมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

 มกราคม  – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรือเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   ,  หุน้ (ร้อยละ . ) 
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นายจงเจตน์  บุญเกิด 

รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ 66  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

21 เมษายน  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการวางแผนระบบงานตรวจสอบ ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการก าหนดนโยบายและวางแผนกลยทุธ์ 

การอบรม 

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่  

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่  

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  

ประสบการณ์การท างาน  

บริษัทจดทะเบียน     ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
13 ตุลาคม  –  กุมภาพนัธ์  รักษาการประธานกรรมการ 

 เมษายน  – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ ากัด (มหาชน) 
 พฤษภาคม  – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม 2 กิจการ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 

ปี  – ปัจจุบนั   กรรมการ 

    การประปาส่วนภูมิภาค 

ปี  – ปัจจุบนั   คณะกรรมการก ากบัดูแลโครงการเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยายการประปา 

    ปทุมธานี – รังสิต 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี -  
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   ,  หุน้ (ร้อยละ . ) 
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นายไทยลักษณ์  ลีถ้าวร 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

23 กุมภาพนัธ์  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั SUI ROSS STATE ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการวางแผนระบบงานตรวจสอบ  
ดา้นการก าหนดนโยบายและวางแผนกลยทุธ์ 

การอบรม 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น  

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  

หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น  

หลกัสูตรวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2560 – ปัจจุบนั    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
ปี  2559 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ปี  – ปี    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) 
ปี  – ปัจจุบนั   กรรมการ 

ปี  – ปี    กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ปี  – ปี    กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ปี  – ปี    ประธานกรรมการ 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน     - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 
จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   - ไม่มี - 
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พลเอกจกัรกฤษณ์  พงษ์ภมร 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 67 ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

23 เมษายน  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน)  

การศึกษา 

ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต รุ่นที่  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการวางแผนระบบงานตรวจสอบ 

การอบรม  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
11 พฤศจิกายน  – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ 

23 เมษายน  – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    สภาทหารผ่านศึก 

ปี  – 2560   ที่ปรึกษาและกรรมการ 

    สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 

ปี  – 2560   เลขาธิการและอุปนายก 

    โครงการก่อสร้างศิลปาชีพเกาะเกิด ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 

ปี  – 2560   ผูช่้วยเลขานุการ 

    สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี  – ปัจจุบนั   อุปนายก 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   - ไม่มี - 
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นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล 

กรรมการอิสระ  อาย ุ 37  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

13 สิงหาคม  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

- ปริญญาโท International Architecture Regeneration and Development,  

   Oxford Brookes University, UK 

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

การอบรม 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
 สิงหาคม  – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท แมคโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน 

ปี  – ปัจจุบนั   ผูช่้วยผูอ้  านวยการงานพฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์

ปี  – ปี    ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนงานพฒันาธุรกิจ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ปี  – ปี    ที่ปรึกษาส่วนงานพฒันาธุรกิจ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี  – ปัจจุบนั   Ph.D Candidate in Built Environment Study 

    สถาบันอาคารเขียวไทย 

ปี  – ปัจจุบนั   ผูป้ระเมินคุณสมบติัอาคารเขียว 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   , ,  หุน้ (ร้อยละ 0.27) 
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นายช านาญ พรพไิลลักษณ์ 

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อาย ุ 54  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

21 เมษายน  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการลงทุน ดา้นการบริหาร ดา้นการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดา้นการตลาด ดา้นเศรษฐกิจ  
ดา้นการก าหนดนโยบายและวางแผนกลยทุธ์ 

การอบรม 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
 เมษายน  – ปัจจุบนั  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท โซล่า พีพีเอ็ม จ ากัด  
 ธนัวาคม  – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

    บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จ ากัด  
 เมษายน  – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   , ,  หุน้ (ร้อยละ . ) 
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นางกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ อาย ุ 53  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท   

21 เมษายน  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการบริหาร ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  

ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดา้นเศรษฐกิจ  
ดา้นการก าหนดนโยบายและวางแผนกลยทุธ์ 

การอบรม 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
 เมษายน  – ปัจจุบนั  กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท โซล่า พีพีเอ็ม จ ากัด  
 ธนัวาคม  – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

    บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จ ากัด  
 เมษายน  – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   , ,  หุน้ (ร้อยละ . ) 
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นางนันธิรา ฤทธิมนตรี 

กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

อาย ุ 46  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  

21 เมษายน  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ความเช่ียวชาญ 

ดา้นการบริหารจดัการบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหาร 

การอบรม 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
21 เมษายน  – ปัจจุบนั  กรรมการ, กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

    บริษัท โซล่า พีพีเอ็ม จ ากัด  
 ธนัวาคม  – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 

    บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จ ากัด  
 เมษายน  – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   ,  หุน้ (ร้อยละ . ) 
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นางสาวราณี จริอังกูรสกุล 

ผู้อ านวยการฝ่ายขายและวัตถุดิบอตุสาหกรรม อายุ  47  ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 ตุลาคม  (ด ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กจิการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 ตุลาคม  – ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและวตัถุดิบอุตสาหกรรม 

กจิการอืน่ทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรือเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   ,  หุน้ (ร้อยละ . ) 

 

นายปิยวฒัน์  ทองทา 
ผู้อ านวยการทรัพยากรบุคคล   อายุ  48  ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 14 ตุลาคม  (ด ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กจิการ 

    บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) 
 ตุลาคม  – ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

กจิการอืน่ทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขันหรือเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีทีผ่่านมา   - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   - ไม่มี - 
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นางสาวนัยน์เนตร พมิพ์พทัเลิศ 

เลขานุการบริษัท    อาย ุ 30  ปี 

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นเลขานุการบริษัท  

11 พฤศจิกายน  (ด  ารงต าแหน่งรวม  ปี  เดือน) 

การศึกษา 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัสยาม 

การอบรม 

หลกัสูตรผูป้ฏิบติังานเลขานุการบริษทั รุ่น /  ของสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  

ประสบการณ์การท างาน 

บริษัทจดทะเบียนไทย   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรวม  กิจการ 

     บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
พฤศจิกายน  – ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั 

 กรกฎาคม  –  พฤศจิกายน  ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

     บริษัท ริช่ี เพลซ  จ ากัด (มหาชน) 
 มกราคม  -  มิถุนายน   นกัลงทุนสัมพนัธ์และผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

กิจการอ่ืนที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ  ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี - 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม   - ไม่มี - 
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 งบปี  งบปี 2559 งบปี  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ล้านบาท)    

รายไดจ้ากการขาย 1,292.46 1,287.83 1,343.85 

รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบ 0.00 4.02 126.28 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 8.07 18.21 6.10 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (39.41) 4.76 28.75 

รายไดอ้ื่น 13.48 4.81 18.76 

รายได้รวม 1,274.60 1,319.63 1,523.74 

ตน้ทุนขาย 1,114.89 1,093.37 1,174.36 

ตน้ทุนจากการรับจา้งประกอบ 0.00 6.12 83.23 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 26.44 32.12 23.58 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 47.38 45.30 51.03 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 93.65 103.08 110.97 

ตน้ทุนทางการเงิน 14.78 19.00 16.10 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (6.07) 11.89 10.88 

ค่าใช้จ่ายรวม 1,291.07 1,310.88 1,470.15 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (16.47) 8.75 53.59 
    

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)    

สินทรัพยร์วม 1,359.72 1,548.10 1,585.23 

หน้ีสินรวม 855.75 785.65 707.21 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม 536.97 762.45 878.02 
    

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ    

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (Return On Equity, ROE) (%) (3.02) 1.38 5.74 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return On Asset, ROA) (%) (0.59) 2.73 5.14 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (D/E Ratio) (เท่า) 1.53 1.05 0.83 

อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) (%) 12.24 13.62 13.21 

EBIT Margin (%) (0.59) 3.00 5.29 

อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%) (1.26) 1.38 3.02 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio) (%) *N/A 30.09 32.92 

หมายเหตุ * ปี  บริษทัจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม        

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
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รายช่ือผูถื้อหุ้น  รายแรก และสดัส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

. นางกนกกร   แทนไกรศร 114,221,240 27.07 

. นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ 102,815,733 24.36 

. นายศุภจกัร  ไตรรัตโนภาส 65,555,000 15.53 

. บริษทั ไทยเอน็วิดีอาร์ จ ากดั 14,526,800 3.44 

. นายพีรณฏัฐ ์ ตนัติพจน์ 8,000,000 1.90 

. นายสุพจน์    ตั้งเลิศสมัพนัธ์ 7,432,000 1.73 

. พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ 6,000,000 1.42 

. นางสาวสุภารัตน์  สง่าเมือง 4,410,000 1.05 

. นางสาวอฑตยา  นิลทองค า 4,105,300 0.97 

. นางสาวมนสันนัท ์อร่ามแสงเทียน 3,908,100 0.93 

. ผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ 91,025,927 21.57 

รวมผูถื้อหุ้น 422,000,100 100.00 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินผลของบริษทัก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลอยา่งนอ้ยปีละ  คร้ัง ในอตัราประมาณร้อยละ  
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์“PPM” เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ 
เอ ไอ ภายใตห้มวดสินคา้อุตสาหกรรม (Industrial) จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัที่ 21 กนัยายน 2535 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 2,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper & Brass) ชนิดแผ่นและ
มว้นส าหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม ต่อมาไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัที่ 8 

มิถุนายน 2547 และไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ เป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 
ณ วนัที่  ธนัวาคม  บริษทัมีทุนจดทะเบียน , ,  บาท  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ , ,  บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน , ,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ .  บาท  

บริษทัด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ทองแดง - ทองเหลือง ชนิดแผ่น
และมว้น ลวดเหลก็และลวดสแตนเลส อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้น อะลูมิเนียมเกรดพิเศษส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคา รวมทั้ง
จดัจ าหน่ายวสัดุเพื่อใชใ้นงานก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดง อุปกรณ์ขอ้ต่อต่างๆ ฉนวนยางป้องกนัความร้อนในระบบท าความเยน็ 
ท่อส่งลม ลวดเช่ือมและเคร่ืองเช่ือม เป็นตน้ โดยตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดต้ระหนักและให้ความส าคัญต่อ
การสรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เข้ามาจ าหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งมุ่งเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจรและมีประสิทธิภาพเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดข้ยายกิจการอย่างต่อเน่ืองสู่
การลงทุนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้เช่าในลกัษณะศูนยก์ารคา้ปลีกขนาดเล็กสไตล์คอมมูนิต้ี มอลล์ รวมทั้งจัดตั้ ง
บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนอีก 2 แห่งเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั และธุรกิจพลงังานทดแทน เพื่อขยาย
ฐานรายไดข้องบริษทัใหเ้พิ่มสูงข้ึน 

บริษทัยอ่ยของบริษทั ประกอบดว้ย 

1) บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จ ากัด (PFP) จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ดว้ยทุน
จดทะเบียนเร่ิมตน้ 30,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั (Flexible 

Packaging) ใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตอาหาร ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอาง ผูผ้ลิตยา และผูผ้ลิตของใชป้ระจ าวนั เช่น อาหารสด 
อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป ผลิตภณัฑย์าและเวชภณัฑ ์เป็นตน้  

2) บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากัด (Solar PPM) จดทะเบียนก่อตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายและใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และติดตั้ง
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจากพลงังานส้ินเปลือง (น ้ามนั ถ่านหิน หรือ
ก๊าซธรรมชาติ) เช่น การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์กงัหนัลม แกลบ เศษไม ้ขยะหรือการใชก้๊าซ
ชีวมวลจากการหมกัน ้าเสียจากโรงงาน ปัจจุบนั Solar PPM มีทุนจดทะเบียน , ,  บาท 

 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 

 ระหว่างปี 2558 - 2560 บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

ปี 2558 :  

 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี  เม่ือวนัท่ี  เมษายน  มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม  ท่าน 
คือ พล.อ. จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกพร รักความสุข 
ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

วสัิยทัศน์
มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้  าในธุรกิจกระจายสินคา้เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้
อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการพฒันาความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ีและ
ระบบการท างาน

พนัธกจิ
1. สรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานจากแหล่งผลิตที่น่าเช่ือถือ และเป็นที่
ยอมรับมาไวจ้ดัจ าหน่าย

2. พฒันาระบบการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั รวดเร็ว เพียงพอต่อการบริหาร
จดัการ

3. เสริมสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีความเช่ียวชาญในสายงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ
มุง่สูก่ารเป็นผู้น าในธรุกิจกระจายสินค้าและการเป็นศนูย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะท่ีดี มี
คณุภาพ หลากหลาย และสามารถให้บริการลกูค้าได้อย่างครบวงจร  
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  แจ้งสารสนเทศแจ้งการลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระของนายวิฑูรย ์สุทธิประภา กรรมการอิสระ โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี  พฤษภาคม  

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ คร้ังท่ี  
ระหว่างวนัที่  –  มิถุนายน  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที่  มิถุนายน  เม่ือครบก าหนดวนัดงักล่าว 
ไม่มีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  พฤศจิกายน  พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให้
ยกเลิกการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับ บริษัท โซลาร์ เพา เวอร์ เทคโนโลยี จ  ากัด เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แตกต่างไปจากท่ีเคยพิจารณาก่อนหนา้น้ี 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ คร้ังท่ี  
ระหว่างวนัที่  –  ธันวาคม  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที่  ธันวาคม  เม่ือครบก าหนดวนัดงักล่าว 
ไม่มีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิฯ 

ปี 9 : 

 บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดบ้รรลุขอ้ตกลงร่วมทุนกบั Vina Solar ประเทศเวียดนาม และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม , ,  บาท เป็น , ,  บาท  

 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี  เม่ือวนัที่  เมษายน  มีมติอนุมติัเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ของ
บริษทัจากมูลค่าหุ้นละ  บาท เป็น .  บาท ส่งผลให้จ านวนหุน้สามญัของบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิม , ,  
หุน้ เป็น จ านวน , ,  หุน้  

 บริษทัแจ้งการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั PPM-W1 เน่ืองจากบริษทัจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดส้ าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  

จากเดิม อตัราการใชสิ้ทธิ  หน่วย : 1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิ  บาท ต่อหุ้น  เป็นอตัราการใชสิ้ทธิ  หน่วย ต่อ .  
หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ .  บาทต่อหุน้ 

 บริษัทแจ้งการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท PPM-W1 เน่ืองจากบริษัท
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิมอตัราการใชสิ้ทธิ  หน่วย : 1.007 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ .  บาท
ต่อหุน้ เป็นอตัราการใชสิ้ทธิ  หน่วย : .  หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ .  บาทต่อหุน้ 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิแปลงสภาพฯ คร้ังท่ี  
ระหว่างวนัที่  –  มิถุนายน  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที่  มิถุนายน  เม่ือครบก าหนดวนัดงักล่าว 
ไม่มีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดแสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิฯ 

 นายปกรณ์ บริมาสพร ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบวาระ มี
ผลตั้งแต่วนัท่ี  ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป  



21 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  ตุลาคม  มีมติแต่งตั้งนายจงเจตน์ บุญเกิด เขา้ด  ารง
ต าแหน่งรักษาการประธานกรรมการ และนายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร เขา้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  ตุลาคม  เป็นตน้ไป 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  พฤศจิกายน  มีมติแต่งตั้ง พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษ-์
ภมร เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี  พฤศจิกายน  เป็นตน้ไป 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  พฤศจิกายน  มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัและจดัสรรให้กบับุคคลในวงจ ากดั จ านวน , ,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ .  บาท โดนเสนอขาย
หุน้ละ .  บาท รวมมูลค่า , ,  บาท 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ จากเดิม , ,  บาท เป็น , ,  บาท โดยแบง่เป็นหุ้น
สามญั , ,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ .  บาท  

 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 แจง้ความประสงค์ขอใชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ คร้ังท่ี  ระหว่าง
วนัที่  –  ธันวาคม  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที่  ธันวาคม  เม่ือครบก าหนดวันดังกล่าวมีผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงขอใชสิ้ทธิรวมทั้งส้ิน 1 ราย จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 166,700 หน่วย จ านวน
หุน้สามญัที่ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ .  บาท 

ปี  : 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ PPM-W1 คร้ังท่ี  จากเดิม , ,  บาท เป็น 
, , .  บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั , ,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ .  บาท 

 บริษทัไดเ้ซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลง ("MOU") กบั Pacific Star Energy Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา เพื่อเดินหน้าการ
ลงทุนธุรกิจก่อตั้งและติดตั้งระบบพลงังานแสงอาทิตย ์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ดร.เอกพร บริมาสพร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี  กุมภาพนัธ์ 2560       

เป็นตน้ไป  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  กุมภาพนัธ์  มีมติแต่งตั้งนายปกรณ์ บริมาสพร กลบัมา
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมาร และกรรมการอิสระท่ีว่างอยู ่มีผลตั้งแต่วนัท่ี  มีนาคม  เป็นตน้ไป 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ PPM-W1 แจง้ความประสงค์ขอใชสิ้ทธิแปลงสภาพฯ คร้ังท่ี  คร้ัง
สุดทา้ย ระหว่างวนัที่  –  พฤษภาคม  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ คือ วนัที่  พฤษภาคม  เม่ือครบก าหนดวนั
ดังกล่าวมีผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงขอใช้สิทธิรวมทั้ งส้ิน  ราย จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
10,756,647 หน่วย จ านวนหุน้สามญัที่ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ , ,  หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ .  บาท 
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 ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี  มีมติอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ  (วตัถุประสงค์ของ
บริษทั) เน่ืองจากบริษทัมีแผนจะขยายธุรกิจเกี่ยวกบัการใหเ้ช่าซ้ือแผงเซลล์พลงังานแสงอาทิตย ์

 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว เน่ืองจากการใช้สิทธิ PPM-W1 คร้ังท่ี  (คร้ังสุดท้าย) จากเดิม 
, , .  บาท เป็น , ,  บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั , ,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ .  บาท 

 เปิดตวัคอมมูนิต้ีมอลล ์The Salaya อยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

 นโยบายและการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในปี 2560 กลุ่มบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) แบ่งการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

- จดัจ าหน่ายสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรม 

- จดัจ าหน่ายสินคา้วสัดุก่อสร้าง 

- พฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า 

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั 

บริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั 

ตวัแทนจ าหน่ายและให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจาก
พลงังานส้ินเปลือง (น ้ ามนั ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ) เช่น การ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ กงัหนัลม แกลบ เศษไม ้
ขยะ หรือการใชก้๊าซชีวมวลจากการหมกัน ้าเสียจากโรงงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



23 

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่  
- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 280,559,972 บาท ทุนช าระแลว้ ,000,050 บาท 

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จ ากัด 

- ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ชนิด
อ่อนตวั 

- ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท ทุนช าระแลว้ 
30,000,000 บาท 

- สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั เท่ากบั 99.00% 

 

บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากัด 

- ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายและให้บริการ
ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยใชพ้ลงังานทางเลือก 

- ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 
60,000,000 บาท 

- สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั เท่ากบั 59.96% 
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โครงสร้างรายไดจ้  าแนกตามกลุ่มธุรกิจ  

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ด าเนิน 

การโดย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
วตัถุดิบอุตสาหกรรม 

PPM, PFP, 

SPPM 
911.16 69.77 877.51 67.89 931.14 68.33 

กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุ
ก่อสร้าง 

PPM 381.30 29.20 410.31 31.74 412.71 30.29 

รายไดอ้ื่น 1)   13.48 1.03 4.81 0.37 18.76 1.38 

รวม  1,305.94 100.00 1,292.63 100.00 1,362.61 100.00 

 

หมายเหตุ :  1)
 
 รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากการยึดเงินประกันผลงานการก่อสร้าง, ยึดเงินประกันผู้ เช่าท่ีผิดเง่ือนไขในสัญญา, ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 

ท้ังนี ้ไม่มีรายได้อ่ืนใดมีสัดส่วนท่ีมีนัยส าคัญ 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรม  

ก. ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและม้วน ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 

บริษทัจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและมว้นที่มีขนาดและคุณสมบติัต่างๆ กนั ไดแ้ก่ 
ความแขง็ ความทนทาน ความเหนียว ความยดืหยุน่ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถน าไปใชส้ าหรับผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกุญแจ บานพบั กระดุมโลหะ และป้ายต่างๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภณัฑท์ี่ยงัไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศหรือผลิตไดแ้ต่มีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานที่ลูกคา้ก  าหนด  

ผลิตภัณฑ์ทองแดงและทองเหลืองที่บริษัทจัดจ าหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทองแดงตามมาตรฐานของ Copper 

Development Association (CDA) C1100 และ C1220 รวมทั้งผลิตภณัฑ์ทองเหลืองมาตรฐาน C2600 ที่มีส่วนผสมระหว่าง
ทองแดงและสังกะสี 70:30 และมาตรฐาน C2801 ที่มีส่วนผสมระหว่างทองแดงและสังกะสี 60:40 นอกจากน้ี บริษทัยงั
จ าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ไดแ้ก่ ท่อทองเหลืองและขอ้ต่อต่างๆ ซ่ึงน าไปใชใ้นระบบระบายความร้อนในอุตสาหกรรม (หมอ้อบ
ไอน ้ า) เคร่ืองสุขภณัฑ์ เคร่ืองฉีดยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นตน้ โดยบริษทัเป็นผูน้  าเขา้หลกัจากผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพจากประเทศเกาหลี 

นอกเหนือจากการจ าหน่ายสินค้าแลว้ บริษทัยงัมีบริการเสริมในการตัดซอยโลหะ โดยส่วนหน่ึงได้รับความ
ร่วมมือจากผูผ้ลิตในการใหบ้ริการ ทั้งน้ี บริการดงักล่าวถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ของบริษทัไดเ้ป็นอย่าง

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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มาก เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายทั้งในแง่ของขนาด ส่วนผสมของโลหะ ความแขง็ เป็นตน้ ส่งผล
ใหบ้ริษทัมีผลิตภณัฑป์ระเภททองแดงและทองเหลืองไวส้ าหรับจัดจ าหน่ายมากกว่า 3,000 รายการ  

ข. ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 

บริษัทน าเข้าผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสคุณภาพสูงจากผู ้ผลิตที่ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลจากประเทศเกาหลี โดยผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจัดจ าหน่ายจะมีค่าความแข็งและพื้นผิวท่ีหลากหลาย มีขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ 0.2-4.0 มิลลิเมตร ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวจะถูกน าไปใชใ้นการผลิตสปริงเพื่อน าไปใชเ้ป็นช้ินส่วนใน
การผลิตสินคา้ประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองเสียง อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองใชส้ านักงาน อุปกรณ์ตกแต่ง
ภายใน และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้  

ค. อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและม้วน 

บริษทัจัดจ าหน่ายอะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นหลากหลายประเภทซ่ึงมีคุณสมบติัดา้นโลหะและความแข็งที่
แตกต่างกนั ประกอบดว้ย Series 1000, Series 3000, Series 5000 และ Series 8000 โดยบริษทัเป็นผูน้  าเขา้หลกัจากผูผ้ลิตที่มี
คุณภาพจากประเทศจีน ทั้งน้ี อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้นท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายสามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต ์และงานบรรจุภณัฑ ์เช่น ฟอยลบ์รรจุอาหาร เป็นตน้ 

ง. อะลูมิเนียมชีทส าหรับท าวัสดุมุงหลังคา  

บริษทัน าเขา้ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมชีทเกรดพิเศษคุณภาพสูงจากผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
จากประเทศจีน บริษทัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑด์งักล่าวภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “K-Roof” หลากหลายขนาดเร่ิมตั้งแต่ 0.25, 

0.33, 0.48, 0.80 mm. ID : 500 mm. Width : 915-1525 mm. โดยผลิตภณัพด์งักล่าวมีคุณสมบติัโดดเด่นในดา้นความแข็งแรง 
ทนทานต่อการกดักร่อนสูง ระบายความร้อนไดดี้ อายุการใชง้านยาวนาน และมีน ้ าหนักเบาเม่ือเทียบกบัเหล็กถึง 3 เท่า 
สามารถน าไปใชก้บัเคร่ืองรีดลอนหลงัคาเพื่อรีดแผ่นอะลูมิเนียมแลว้น ามามุงหลงัคาโรงงาน คลงัสินคา้ อาคาร ที่พกัอาศยั
ทัว่ไป ฟาร์มเลี้ยงสัตว ์เป็นตน้  

 

จ. บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว 

กลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวัด าเนินงานภายใตบ้ริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวัที่ใชส้ าหรับบรรจุสินคา้อุปโภคและบริโภคในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กบัความตอ้งการหรือสายการผลิตของลูกคา้ บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวัส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบของ
แผ่นพลาสติก ไดแ้ก่ โอ.พี.พี (OPP) ไนล่อน (Nylon) พี.อี.ที (PET) พี.อี (PE) และอะลูมิเนียมฟอยล ์ (ALUMINIUM FOIL) 

หรือกระดาษชนิดพิเศษ ซ่ึงส่วนใหญ่จะผ่านขั้นตอนการพิมพต์ามรูปแบบ (Artwork) ของลูกคา้ อาจจะมีการน าไปเคลือบ
พลาสติก กาว หรือฉาบดว้ยโลหะ (Metallized) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัตามความเหมาะสมของประเภท
สินคา้ท่ีบรรจุภายในบรรจุภณัฑเ์พื่อท าหนา้ท่ีป้องกนัและรักษาใหสิ้นคา้คงสภาพท่ีดีไดย้าวนาน หลงัจากนั้น จะถูกน าไปตดั
เป็นมว้นเพื่อส่งจ าหน่ายให้ลูกคา้หรือท าเป็นซองชนิดต่างๆ ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ เช่น ซองชนิดผนึกดา้นเดียว สองหรือ
สามดา้น หรือชนิดซองตั้ง ซ่ึงมีขนาดต่างๆ ตามท่ีลูกคา้ก  าหนด ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยา เคร่ืองส าอาง เป็นตน้  
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1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 

ก. ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 

บริษทัเป็นผูน้  าเขา้และจดัจ าหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเขบ็ที่มีมาตรฐานตาม ASTM B88 B280 และ B819 จากผูผ้ลิต
ที่มีคุณภาพจากประเทศออสเตรเลียและจีน ผลิตภณัฑ์ท่อทองแดงที่บริษทัจัดจ าหน่ายสามารถน าไปใช้ในงานระบบที่
ตอ้งการอายกุารใชง้านยาวนาน เช่น งานระบบประปา งานระบบเคร่ืองปรับอากาศ งานระบบท่อส่งก๊าซอุตสาหกรรม และ
งานระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย ์ซ่ึงตอ้งการความสะอาดเป็นพิเศษ โดยลกัษณะของผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ท่อทองแดงชนิดเส้นตรงท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้ งแต่ 3/8-10 น้ิว และท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดบางท่ีเป็นท่อม้วน 
(Pancake Coil & Level Wound Coil) ที่มีเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ 1/4-3/4 น้ิว ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่าว
ส าหรับตลาดในประเทศเพิ่มสูงข้ึนทุกปี    

ข. ฉนวนยางป้องกันความร้อนและอุปกรณ์ 

ผลิตภณัฑ์ฉนวนยางป้องกนัความร้อนภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “K-Flex” เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นที่
ยอมรับในกลุ่มผูอ้อกแบบ และเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ทัว่โลกนิยมใชม้ากท่ีสุดในงานระบบ บริษทัเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายแต่
เพียงผู ้เดียวในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้ งจากบริษัทแม่ของ K-Flex คือ IK INSULATION GROUP CO., LTD. 

ประเทศอิตาลี  

ผลิตภณัฑ ์K-Flex มีฐานและสายการผลิตกระจายอยู่มากถึง 56 ประเทศทัว่โลก บริษทัน าเขา้ผลิตภณัฑฉ์นวนยาง
ป้องกนัความร้อนชนิดแผ่นและมว้น รวมทั้งแบบท่อมาจากโรงงานผลิตในประเทศมาเลเซีย โดยฉนวนยางป้องกนัความ
ร้อนท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายนั้นจะมีคุณสมบติัยดืหยุน่สูง น ้าหนกัเบา มีค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนต ่าท  าใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงในการควบคุมการก่อตวัของหยดน ้ า ป้องกนัการสูญเสียความร้อนและความเยน็ รวมทั้งมีค่าความตา้นทานความช้ืนสูง
สามารถป้องกนัการสูญเสียพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ คงที่ และยาวนาน 

ค. ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 

บริษทัไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพสูงในประเทศมาเลเซียและจากส านกังานใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้
ใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่ายหลกัผลิตภณัฑล์วดเช่ือม Kiswel เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ดว้ยการพฒันาอุตสาหกรรม
การเช่ือมมาอยา่งต่อเน่ืองกว่า 40 ปีส่งผลให ้Kiswel เป็นที่รู้จกัน่าเช่ือถือและมียอดขายมากกว่า 120 ประเทศทัว่โลก ปัจจุบนั 
Kiswel มีฐานการผลิตอยูท่ี่ประเทศมาเลเซียและจีน เน่ืองจากบริษทัมียอดขายและฐานลูกคา้อุตสาหกรรมลวดเช่ือมที่เติบโต
ข้ึน ประกอบกบัอุตสาหกรรมการเช่ือมมีเทคโนโลยแีละการใชล้วดเช่ือมท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ในปัจจุบนั บริษทัจึงมีผลิตภณัฑ์ลวดเช่ือมส าหรับทุกกระบวนการเช่ือม เช่น Covered Arc Welding Electrodes, 

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

นอกจากน้ี บริษทัยงัเสนอทางเลือกให้แก่ลูกคา้โดยการเพิ่มผลิตภณัฑ์สินคา้ลวดเช่ือมซ่ึงมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน เป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมการเช่ือมภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “K-Weld” 
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การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 ภาวะการตลาด 

1) นโยบายการตลาด 

 ในการประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรม และวสัดุที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ดงัน้ี 

ก. การเป็นศูนย์รวมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่มีคุณภาพและหลากหลาย 

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ช้ินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ท าให้ความตอ้งการใช้
ผลิตภณัฑโ์ลหะของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัทั้งในแง่ของชนิดและคุณสมบติั เช่น ความบริสุทธ์ิ 
ความแข็ง ความเหนียว เป็นตน้ ส่งผลให้ปัจจุบนับริษทัมีผลิตภณัฑ์ทองแดงและทองเหลืองส าหรับจัดจ าหน่ายมากกว่า 
3,000 รายการ โดยบริษทัจะติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิตของผูผ้ลิต และความตอ้งการ
ของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นขอ้มูลในการสรรหาและคดัเลือกผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐานจากแหล่งผลิตท่ี
น่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับมาไวจ้ัดจ าหน่าย ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ 
โดยการด าเนินการดงักล่าวมุ่งหวงัที่จะสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัให้เป็นศูนยร์วมจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะที่จะมีสินคา้ไว้
พร้อมใหบ้ริการแก่ลูกคา้เสมอ 

ข. การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 

บริษทัมีนโยบายก าหนดราคาสินคา้จากตน้ทุนและบวกดว้ยอตัราก  าไรขั้นตน้ท่ีเหมาะสม โดยจะค านึงถึงปริมาณ
การสั่งซ้ือและการแข่งขนัของอุตสาหกรรมในแต่ละผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจ าหน่ายเป็นหลกั ทั้งน้ี เน่ืองจากราคาสินคา้ส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ ทองแดง อะลูมิเนียม จะมีความผนัผวนไปตามราคาสินคา้ในตลาดโลก ดงันั้น บริษทัจะติดตามการเคลื่อนไหว
ของราคาสินคา้แต่ละชนิดอยา่งใกลชิ้ดและท าการสั่งจองราคาสินคา้จากผูผ้ลิตสินคา้แต่ละรายใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความ
ตอ้งการของลูกคา้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงการก าหนดราคาโดยวิธีการดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัสามารถบริหารและ
ควบคุมต้นทุนการสั่งซ้ือสินคา้ รวมทั้ งก  าไรขั้นต้นของบริษทัไม่ให้ผนัผวนไปตามการเคลื่อนไหวของราคาสินคา้ใน
ตลาดโลก 

ค. ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้ในปัจจุบนัของบริษทัจะด าเนินการผ่านพนักงานขายของบริษทัที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการขายผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงแบ่งทีมงานขายออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมงานฝ่ายขายสินคา้
อุตสาหกรรมและทีมงานฝ่ายขายวสัดุก่อสร้าง นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะขยายฐานและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้
เพิ่มมากข้ึนโดยการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ต่างๆ เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการใชส่ื้อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
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ง. การส่งเสริมการขาย 

นอกเหนือจากการขายสินคา้ผ่านพนักงานขายของบริษทัแลว้ บริษทัยงัส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้ในขณะเดียวกนั เพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกคา้ที่ให้การสนับสนุน
สั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารและทีมงานการตลาดของบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดรายการส่งเสริมการขาย
รายการต่างๆ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาดและความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง 
เช่น การใหส่้วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือ การใหข้องสมนาคุณต่างๆ เป็นตน้ 

จ. การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและแน่นอน  

เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมที่ตอ้งการความเที่ยงตรงในการจดัส่งวตัถุดิบเพื่อ
น าไปใชใ้นการผลิต ซ่ึงหากเกิดความล่าชา้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการผลิตท่ีลูกคา้ก  าหนดไว ้ นอกจากน้ี กลุ่มลูกคา้
ที่เป็นผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีแนวโนม้ที่จะส ารองสินคา้นอ้ยลงเพื่อควบคุมค่าใชจ่้าย โดยจะหนัมาใชบ้ริการจากตวัแทนจ าหน่ายที่
จะสามารถจดัส่งวตัถุดิบใหไ้ดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ ดงันั้น บริษทัจึงไดก้  าหนดนโยบายส ารองสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ประมาณร้อย
ละ 10 จากยอดประมาณการสั่งซ้ือรวมท่ีลูกคา้แจง้ไวก้บับริษทั ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทัมีสินคา้ส ารองไวจ้  านวนหน่ึงเพื่อเตรียม
จ าหน่ายและจัดส่งให้แก่ลูกคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ ัตถุดิบในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ี เพื่อให้การบริการจัดส่งสินค้า
เป็นไปอยา่งประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา บริษทัไดจ้ดัเตรียมรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินคา้จ านวนเกือบ 20 คนัไวค้อย
บริการ ครอบคลุมพื้นท่ีจดัส่งทั้งในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมทั้งจงัหวดัชลบุรีและระยองดว้ย 

ฉ. การให้บริการหลังการขาย 

นอกเหนือจากการใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ที่รวดเร็วและแน่นอนแลว้ บริษัทยงัมีการใหบ้ริการหลงัการขายอื่นๆ เพื่อ
อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้อีก เช่น การเปลี่ยนสินคา้ใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ทนัทีเม่ือพบว่าปัญหาในกระบวนการผลิตเกิดข้ึน
จากสินคา้ท่ีสั่งซ้ือไป การใหบ้ริการทดลองใชสิ้นคา้ตวัอยา่งก่อนการสั่งซ้ือจริง การประสานความร่วมมือระหว่างลูกคา้และ
ผูผ้ลิตสินคา้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบของโลหะเพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาผลิตสินคา้ให้ไดต้รงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้มากท่ีสุด การใหบ้ริการประกอบและติดตั้งระบบท่อส่งลมส าหรับลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือฉนวนยางป้องกนัความร้อน 

ช. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้าและลูกค้า 

จากการด าเนินธุรกิจร่วมกนัระหว่างบริษทัและผูผ้ลิตสินคา้แต่ละรายที่มีมาอยา่งยาวนาน ท าให้สัมพนัธภาพที่ดี
ระหว่างผูบ้ริหารของบริษทัและผูผ้ลิตเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบในเชิงการคา้มากกว่าคู่แข่งขนั 
โดยบริษทัจะไดรั้บความร่วมมือจากผูผ้ลิตสินคา้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิตสินคา้ของผูผ้ลิตเพื่อลด
ระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ (Lead Time) ให้แก่บริษทัหรือการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณสมบติัเหมาะสมตรง
ตามที่ลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ 

นอกจากการรักษาความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูผ้ลิตสินคา้แลว้ บริษทัยงัไดเ้สริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้อยา่ง
ต่อเน่ืองเช่นกนั โดยบริษทัค านึงถึงความส าคญัของการให้บริการสินคา้ที่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริการ
จดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตรงตามเวลาท่ีก  าหนด รวมทั้งบริษทัยงัมีบริการหลงัการขายไวค้อยใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยบริษทัจะ
ท าหนา้ท่ีติดต่อประสานงานระหว่างผูผ้ลิตและลูกคา้ในการเปลี่ยนสินคา้หรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการน าสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ



29 

จากบริษทัไปใชใ้นกระบวนการผลิตของลูกคา้ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหบ้ริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ในการ
สั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัตลอดมา 

2) ลักษณะลูกค้า/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ปัจจุบนับริษทัสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ ดงัน้ี 

ก. ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 

ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ท่ีน าผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตสปริง และอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีสร้าง
รายไดห้ลกัใหแ้ก่บริษทัมาโดยตลอด  

ส าหรับปี 2558-2560 บริษทัมีสัดส่วนลูกคา้ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 67.79, 65.26  และ 
.  ตามล าดบั 

ข. ลูกค้ากลุ่มโครงการก่อสร้าง 

ลูกคา้กลุ่มโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ ผูรั้บเหมางานระบบ โดยจะน าผลิตภณัฑข์องบริษทั ไดแ้ก่ 
ท่อทองแดงและอุปกรณ์ ฉนวนยางป้องกันความร้อน เป็นต้น ไปใช้ในงานระบบของโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารส านกังาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล เป็นตน้  

ส าหรับปี 2558-2560 บริษทัมีสัดส่วนลูกคา้ประเภทโครงการก่อสร้างประมาณร้อยละ 18.67, .  และ .  
ตามล าดบั 

ค. ลูกค้ากลุ่มผู้จัดจ าหน่ายสินค้า (Dealers) 

ลูกคา้กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ผูจ้ ัดจ าหน่ายหรือตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์โลหะชนิดต่างๆ รวมทั้งท่อทองแดง
และฉนวนยางป้องกนัความร้อนจากบริษทัเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ และลูกคา้ปลีก
ทัว่ไป 

ส าหรับปี 2558-2560 บริษทัมีสัดส่วนลูกคา้ประเภทผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ประมาณร้อยละ 13.54, .  และ .  
ตามล าดบั 
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ตารางแสดงประเภทธุรกจิของลูกค้าส าหรับแต่ละผลติภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
ประเภทธุรกิจของลูกค้า 

ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและมว้น    

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส    

อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้น    

อะลูมิเนียมชีทส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคา    

ท่อทองแดงและอุปกรณ์    

ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์    

ลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสเตนเลส    

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า    

 

ตารางแสดงสัดส่วนการจ าหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยอดขายสินคา้ในประเทศ 1,292.29 99.99 1,298.71 99.91 1,299.93 96.73 

ยอดขายสินคา้ต่างประเทศ 0.17 0.01 1.18 0.09 43.92 3.27 

รวมทั้งส้ิน 1,292.46 100.00 1,287.82 100.00 1,343.85 100.00 

 

จากตารางแสดงสัดส่วนการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทัในประเทศและต่างประเทศ พบว่าบริษทัไม่มีค  าสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้รายใดท่ีสั่งซ้ือสินคา้มากกว่าร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขายรวมทั้งหมดของบริษทั โดยในปี 2558 - 2560 ลูกคา้ที่มี
ยอดสั่งซ้ือสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 4.36, .  และ 3.82 ของรายไดจ้ากการขายรวมตามล าดบั ในขณะที่ลูกคา้รายใหญ่ 10 ราย
แรกของบริษทัมียอดสั่งซ้ือรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 30.60, .  และ 29.20 ตามล าดบั 

3) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

 เน่ืองจากนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ การรักษาความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูผ้ลิต สินคา้และลูกคา้ 
รวมทั้งการเนน้การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกคา้ ดงันั้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลกัของบริษทั คือ การจดัจ าหน่าย
สินคา้ผ่านเจา้หนา้ที่การตลาดของบริษทั โดยปัจจุบนับริษทัมีการแบ่งทีมงานการตลาดตามประเภทของลูกคา้เพื่อดูแลลูกคา้
เฉพาะกลุ่ม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ ดงัน้ี 
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- ฝ่ายการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ท  าหน้าที่รับผิดชอบในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วตัถุดิบอุตสาหกรรมใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งน้ี สินคา้ท่ีอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบ ประกอบดว้ย ทองแดงและ
ทองเหลือง ลวดเหลก็ ลวดสเตนเลส และอะลูมิเนียม 

- ฝ่ายการตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง ท  าหน้าที่รับผิดชอบในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์วสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
ให้แก่ผูรั้บเหมางานระบบต่างๆ ทั้งน้ี สินคา้ท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ประกอบดว้ย ท่อทองแดงและ
อุปกรณ์ ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์อื่นๆ ลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสแตนเลส 

ทั้งน้ี การแบ่งทีมงานการตลาดออกเป็น 2 ฝ่ายดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดแต่ละคนสามารถดูแล
ลูกคา้เฉพาะกลุ่มไดอ้ยา่งทัว่ถึง ท  าใหท้ราบความตอ้งการของลูกคา้และความเคลื่อนไหวของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เน่ืองจากลกัษณะของผลิตภณัฑ์รวมทั้งความตอ้งการของลูกคา้ทั้ง 2 กลุ่มมีลกัษณะที่
แตกต่างกนัอยา่งมาก 

นอกเหนือจากการจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านเจา้หนา้ที่การตลาดของบริษทัโดยตรงแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายที่จะขยาย
ตลาดของบริษทัให้ครอบคลุมฐานลูกคา้ได้กวา้งข้ึน บริษัทจึงมีนโยบายในการเขา้ร่วมแสดงสินค้าต่างๆ ท่ีจัดข้ึนโดย
หน่วยงานต่างๆ เป็นประจ าทุกปี เช่น งาน Architect Expo, งาน Metalex, งาน Worldtech และงาน RHVAC เป็นตน้ การเขา้
ร่วมงานแสดงสินคา้ดงักล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึนแลว้ยงัช่วยใหบ้ริษทัไดพ้บปะกบั
ผูผ้ลิตสินคา้และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จ านวนมาก ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
ผลิตภณัฑโ์ลหะ รวมทั้งแนวโนม้การพฒันาของผลิตภณัฑโ์ลหะไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทนักบัสถานการณ์มากยิง่ข้ึนดว้ย 

.  สภาพการแข่งขัน 

1) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมโลหะ 

เน่ืองจากปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มีผูป้ระกอบการรายใดสามารถผลิตทองแดงเองได ้ ท าให้ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทองแดงในประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะตอ้งน าเขา้ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศเขา้มาแปรรูปเพื่อ
ผลิตเป็นสินคา้ โดยส่วนใหญ่จะน าเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่ น ไตห้วนั อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เป็นหลกั ส่วนผลิตภณัฑ์
อะลูมิเนียมในประเทศไทยจะมีการผลิตตั้งแต่การหลอมอะลูมิเนียมจากเศษโลหะและมีการน าเขา้ทั้งผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม
เพื่อการแปรรูปและผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียมเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ประเทศไทยตอ้ง
น าเขา้ผลิตภณัฑโ์ลหะชนิดต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมต่อไป 

ตารางแสดงปริมาณการน าเข้าผลติภัณฑ์โลหะระหว่างปี 2558-2560 

หน่วย : ตัน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ทองแดง    

- ทองแดงไม่ข้ึนรูป 279,745.8 349,023.9 370,369.7 

- ทองแดงแผ่น 44,194.7 46,924.8 52,147.8 

- ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 32,973.6 33,697.1 38,182.1 
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หน่วย : ตัน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

- ผลิตภณัฑท์องแดงอื่น 101,081.8 96,619.1 93,608.7 

ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ทองแดง 457,995.9 526,264.9 554,308.3 

อะลูมิเนียม    

- อะลูมิเนียมไม่ข้ึนรูป 537,491.4 631,602.6 710,282.2 

- อะลูมิเนียมแผ่น 229,044.1 205,397.0 192,625.1 

- ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมอื่น 175,775.4 210,104.7 210,092.9 

ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 942,310.9 1,047,104.2 1,113,000.2 

ท่ีมา : http://www2.ops3.moc.go.th/ 

จากตารางแสดงปริมาณการน าเขา้ผลิตภณัฑ์โลหะพบว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีการน าเขา้ผลิตภณัฑ์ทองแดง
และอะลูมิเนียมเพิ่มสูงข้ึนจากปี 2559 ผลิตภณัฑท์องแดงชนิดแผ่นท่ีบริษทัเป็นหน่ึงในผูน้  าเขา้ผลิตภณัฑเ์พื่อจัดจ าหน่ายนั้น 
ในปี 2560 ประเทศไทยมีการน าเขา้ผลิตภณัฑด์งักล่าวจ านวน ,147.8 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ที่น าเขา้จ านวน , .  ตนั 
ในขณะที่ปริมาณการน าเขา้ท่อทองแดงและอุปกรณ์ในปี 2560 ปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2559 เช่นเดียวกนัจากจ านวน 33,697.1 ตนั 
เป็น 38,182.1 ตนั  ส าหรับปริมาณการน าเขา้ผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียมของประเทศไทยในปี 2560 มีจ านวน ,113,000.2 ตนั เพิ่ม
สูงข้ึนจากปี 2559 ที่น าเขา้จ านวน , ,104.2 ตนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ปรับตวั
ลดลงจากการชะลอการผลิตและการลงทุนออกไปเพื่อรอดูความชดัเจนของเศรษฐกิจภาพรวม 

2) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมที่เกีย่วข้อง 

บริษทัประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุเพื่อใชใ้นงานก่อสร้าง 
ดงันั้น การเติบโตในธุรกิจของบริษทัจึงข้ึนอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ลูกคา้ของบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่ ซ่ึงแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งน้ี ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดร้ายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
ลูกคา้ของบริษทัด าเนินธุรกิจ อยูด่งัน้ี 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในภาพรวมปี  เติบโตไดม้ากกว่าปีก่อน ทั้งดา้นการผลิต การ
จ าหน่าย การส่งออก และการน าเขา้ โดยมีสาเหตุส าคญัจากการเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ในตลาดโลก 
โดยเฉพาะ IC ท่ีเป็นช้ินส่วนส าคญัในการผลิตสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ส่งผลใหด้ชันีผลผลิตและมูลค่าการส่งออกกลุ่ม
สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ปรับตวัสูงข้ึนมากกว่าปีก่อน รวมถึงการขยายตวัของความตอ้งการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ 
โดยเฉพาะเคร่ืองซักผา้ท่ีมียอดเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดดหลงัจากหดตวัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
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แนวโนม้อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ปี  คาดว่าสามารถขยายตวัไดม้ากกว่าปีน้ี โดยกลุ่ม
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเติบโตไดดี้ โดยเฉพาะวงจรรวม (IC) และเซมิคอนดกัเตอร์ (Semiconductor) เน่ืองจากเป็น
ช้ินส่วนส าคญัส าหรับใชใ้นการพฒันาสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกบัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเร่ิมน าระบบไฟฟ้าเขา้
มาใชใ้นการยกระดบัสินคา้ตนเองมากข้ึน ส าหรับกลุ่มสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตไดอ้ยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดย
เคร่ืองซักผา้สามารถเติบโตไดดี้จากทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม 
และเกาหลีใต ้รวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับป้องกนัไฟฟ้าและส่วนประกอบ (เช่น ฟิวส์ เบรกเกอร์ เป็นตน้) ที่มีความตอ้งการ
เพิ่มมากข้ึนจากตลาดส่งออกหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา 

ทั้งน้ีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยียงัเป็นปัจจยัท่ีไม่อาจมองขา้ม ซ่ึงผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ของไทยควรมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
วางแนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิตหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินคา้เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดโลกและเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัใหต้ลาดโลกมากข้ึน 

 (ท่ีมา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก) 

อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี  ขยายตวัเล็กนอ้ย โดยเดือนมกราคม – ตุลาคม  ภาคการผลิตและ
การจ าหน่ายภายในประเทศปรับตวัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีภาคการส่งออกปรับตวัลดลง  

 ภาคการผลิตรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิตรถยนต์เดือนมกราคม – ตุลาคม  จ านวน 
, ,  คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ .  (%yoy) ทั้งน้ีมีสัดส่วนโครงสร้างการผลิตรถยนตเ์พื่อส่งออกร้อยละ 
 และการผลิตรถยนตเ์พื่อจ าหน่ายในประเทศร้อยละ  

 ภาวะการจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น  โดยมีปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์
ภายในประเทศเดือนมกราคม – ตุลาคม  จ านวน ,  คัน เพิ่มข้ึนร้อยละ .  (%yoy) 

เน่ืองจากการส้ินสุดข้อก  าหนดถือครองรถยนต์อย่างน้อย  ปี ของนโยบายรถยนต์คันแรกเม่ือช่วง
ปลายปี  ส่งผลใหปี้  ประชาชนเร่ิมขายรถยนต์คนัเก่าแลว้เปลี่ยนมาซ้ือรถยนตค์นัใหม่มากข้ึน 
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ความตอ้งการซ้ือรถยนต์ใหม่ภายในประเทศจึงปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ียอดจองรถยนต์ในงานมหกรรม
ยานยนตปี์  ปรับตวัสูงข้ึนถึงร้อยละ .  (%yoy) สะทอ้นภาพรวมตลาดรถยนต์ภายในประเทศที่มี
ทิศทางดี ทั้งน้ีคาดว่าปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศตลอดทั้งปี  อาจมากกว่า ,  
คนั 

 

 

 

 

 

 ภาคการส่งออกปรับตวัลดลง โดยมีปริมาณการส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – ตุลาคม  จ านวน 
,  คนั ลดลงร้อยละ -6.29 (%yoy) ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ , .   ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ -8.30 (%yoy) เน่ืองจากไทยยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกั 
โดยเฉพาะภูมิภาคตะวนัออกกลางท่ีแมว้่าราคาน ้ ามนัซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของประเทศจะผ่านจุดต ่าสุด
มาแลว้ แต่ในภาพรวมยงัถือว่าอยูใ่นระดบัต ่า ขณะที่ตลาดส่งออกรถยนตไ์ปยงัภูมิภาคอื่นของไทยไม่ได้
มีการเติบโตมากนกั 
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ปี  ขยายตวัเล็กนอ้ย โดยเดือนมกราคม – ตุลาคม  ภาคการ
ผลิตและการจ าหน่ายในประเทศปรับตวัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีภาคการส่งออกยงัปรับตวัลดลง 

 ภาคการผลิตรถจักรยานยนต์ปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยมีการผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือน ม.ค.- ต.ค.  
จ  านวน ,710,  คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ .  (%yoy) 

 

 

 

 

 

 

 ภาวการณ์จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยในเดือน ม.ค.  - ต.ค. 2560 มี
ปริมาณการจ าหน่ายจ านวน 1,526,190 คนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.38 (%yoy) จากความตอ้งการรถจกัรยานยนต์
แบบสปอร์ตหรือรถจักรยานยนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยงัคงได้รับความนิยม โดยเฉพาะขนาด
เคร่ืองยนต ์150 cc. ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 อุตสาหกรรมการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์  

 ภาพรวมอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ช่วง  เดือนแรกของปี  การส่งออกช้ินส่วนรถยนตข์ยายตวั ขณะท่ี
การส่งออกช้ินส่วนรถจกัรยานยนต์หดตวัเลก็น้อย โดยในเดือนมกราคม – ตุลาคม  ไทยมีมูลค่าการส่งออกช้ินส่วน
รถยนตอ์ยท่ีู , .  ลา้นบาท ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ .  (%yoy) จากการส่งออกช้ินส่วนและอุปกรณ์ประกอบ OEM 

และการส่งออกช้ินส่วนส ารอง (Spare Parts) ท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ .  และ . 9 (%yoy) แบ่งออกเป็นมูลค่าการ
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ส่งออกช้ินส่วนและอุปกรณ์ประกอบ OEM , .  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ – 3.48 (%yoy) ส่วนมูลค่าการส่งออกช้ินส่วน
ส ารอง (Spare Parts) , .  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ .  (%yoy) 

  

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ปี   

 อุตสาหกรรมรถยนต์ปี  มีแนวโน้มขยายตวัจากภาคการจ าหน่ายในประเทศเป็นหลัก โดยตลาดรถยนต์
ภายในประเทศจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยขยายตวัได้ดี เน่ืองจากปัจจัยบวกของการปลดล็อก
ข้อจ ากัดการถือครองรถยนต์อย่างน้อย  ปี ของนโยบายรถคันแรก รวมถึงทิศทางกา รฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองของภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศท่ีจะดึงความเช่ือมั่นและก าลังซ้ือของประชาชนกลับมาอีกคร้ังหน่ึง ขณะท่ี อุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์คาดว่าจะขยายตวัไดดี้จากตลาดภายในประเทศเช่นกนั โดยมีปัจจัยบวกส าคญัคือการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ภูมิภาคซ่ึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั รวมถึงระดบัราคาสินคา้เกษตรในปี  มีโอกาสปรับตวัสูงข้ึนเลก็นอ้ย ซ่ึงส่งผลให้
ก  าลงัซ้ือของกลุ่มเกษตรกรมีมากข้ึน อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาวะการจ าหน่ายยานยนต์ในประเทศจะมีสัญญาณเติบโตในระดับ
ดี แต่ภาคการส่งออกยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของไทยปี  จะยงัคงต้องเผชิญความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ 
ต่อไป เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลัก รวมถึงระดับราคาน ้ ามันท่ียงัถือว่าอยู่ในระดับต ่า 
นอกจากน้ียงัมีปัจจัยบัน่ทอนส าคญัท่ีตอ้งติดตามอยา่งใกลชิ้ดคือแนวทางการด าเนินนโยบายกีดกนัทางการคา้ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่อาจลดการน าเขา้ลงและส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเขา้มาทดแทน ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางออ้มต่อ
ภาคการส่งออกยานยนต์ของไทยเน่ืองจากไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ของประเทศที่ส่งออกยานยนต์ไป
สหรัฐฯ 

(ท่ีมา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก) 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

สถานการณ์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี  ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี  คาดว่าชะลอตวัลง ดว้ยมูลค่าการ
ลงทุนก่อสร้างรวม  เดือนแรก ปี  จ  านวน ,  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ - .  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นการ
ลดลงทั้งมูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ลดลงร้อยละ - .  และ - .  ตามล าดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากความล่าชา้ในการ
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ประมูลรถไฟทางคู่จ านวน  เส้นทางท่ีมีมูลค่าโครงการประมาณ ,  ลา้นบาท รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี  ท่ี
ต  ่ากว่าเป้าหมาย ประกอบกบัผูป้ระกอบการภาคเอกชนยงัมีความกงัวลเกี่ยวกับก าลงัซ้ือภายในประเทศท่ีลดลง โดยเฉพาะ
ภาคอสังหาริมทรัพย ์ อีกทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจท่ียงัฟ้ืนตวัไม่เต็มท่ี ท  าใหผู้ป้ระกอบการยงัระมดัระวงัการลงทุนโครงการ
ใหม่ ๆ  

แต่อยา่งไรกต็าม ในช่วงไตรมาส  ปี  ภาครัฐเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ือง และมี
การเปิดประมูลโครงการอีกกว่า  แสน
ลา้นบาท ไดแ้ก่ งานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้า ทางคู่ที่ ย ัง เหลือ   สัญญา 
โครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่วง ฝ่ั งใ ต้  
โครงการทางหลวงพิเศษสายบางปะอิน 
– นครราชสีมา และสายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี จึงคาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมีการปรับตัว ดีข้ึน 
โดยเฉพาะในปีหน้า ท่ี จะ เ ร่ิม มี กา ร
ก่อสร้างโครงการที่มีการประมูลไปแลว้
ในปีน้ี 

 แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี  คาดว่าจะขยายตวัดีข้ึนกว่าปี  ทั้งการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน โดย
ไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนที่ส าคญัที่คาดว่าจะส่งผลใหธุ้รกิจก่อสร้างสามารถขยายตวัต่อเน่ือง  –  ปี ไดแ้ก่ 

 . การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ จะมี
โครงการก่อสร้างที่คาดว่าจะเปิดประมูลถึง .  ลา้นลา้น
บาท 

 . การเร่งพฒันาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economics Corridor Development : 

EEC) และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจอื่น ๆ 

 . ปริมาณงานก่อสร้างในต่างประเทศขยายตวั
ต่อเน่ือง จากการเร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มประเทศ CLMV และประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและ
เอเชียกลาง ซ่ึงนิยมจา้งผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างของ
ไทย  

(ท่ีมา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก) 
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3) จ านวนคู่แข่งขัน 

ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมายงัไม่มีผูป้ระกอบธุรกิจรายใดประกอบธุรกิจในการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์
โลหะและวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้างที่มีสินคา้หลากหลายและให้บริการอย่างครบวงจรเช่นเดียวกับบริษทั ท าให้ภาวะการ
แข่งขนัและคู่แข่งมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละผลิตภณัฑ ์โดยบริษทัอาจจ าแนกประเภทคู่แข่งขนัหลกัในแต่ละผลิตภณัฑ์ได้
ดงัน้ี 

ก. ผู้จดัจ าหน่ายสินค้าในประเทศ 

ผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทัในประเทศที่ประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกบับริษทัในการน าเขา้และจดั
จ าหน่ายสินคา้ประเภทต่างๆ โดยแต่ละบริษทัจะมีการน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้ที่เหมือนกบับริษทัเพียงหน่ึงหรือสองชนิด
เท่านั้น รวมทั้งยงัไม่มีการใหบ้ริการเกี่ยวกบัสินคา้คงเหลืออยา่งครบวงจรเหมือนอยา่งบริษทั 

ข. ผู้จดัจ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ 

นอกเหนือจากการแข่งขนักบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ในประเทศแลว้ ผลิตภณัฑบ์างประเภทที่บริษทัจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ 
ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส ต้องแข่งขันกับผู ้จัดจ าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศซ่ึงเป็นบริษทัตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ 
(Trading Company) ชั้นน าของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ชนิดเดียวกบับริษทั 

ค. ผู้ผลติสินค้าในประเทศ 

ส าหรับผลิตภณัฑ์บางประเภท เช่น ผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียมแผ่น ฉนวนยางป้องกนัความร้อน และลวดเช่ือมเหลก็ 
บริษทัตอ้งแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศท่ีมีอ  านาจก าหนดราคาซ้ือขายสินคา้ในตลาด ไดแ้ก่ บริษทั อะลูมิเนียม ฉ่ือ
จ้ินฮั้ว จ  ากดั และบริษทั วโรปกรณ์ จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตอะลูมิเนียม, บริษทั ตะวนัออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จ ากดั ผูผ้ลิต
ฉนวนยางป้องกนัความร้อน และบริษทั ไทย - โกเบ เวลด้ิง จ ากดั ผูผ้ลิตลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสเตนเลส เป็นตน้  

 

นอกเหนือจากคู่แข่งทางตรงในแต่ละผลิตภณัฑ์ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น บริษทัยงัตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งขัน
ทางออ้มที่เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้รายย่อยที่สามารถน ามาใชท้ดแทนสินคา้ที่บริษทัน าเขา้มาได ้ เช่น ลวดเหล็กและ
ลวดสเตนเลส ทองแดงและทองเหลือง ท่อทองแดง เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ที่มีคุณสมบติัและ/หรือมี
คุณภาพไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเนน้การจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพสูง นอกจากน้ี สินคา้บางชนิดท่ีบริษทัเป็นผูน้  าเขา้กเ็ป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศไทยหรือผลิตได้ก็ไม่
ตรงตามมาตรฐานและคุณสมบติัตามที่ลูกคา้ก  าหนด ดงันั้น บริษทัจึงไม่ถือว่าผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายรายยอ่ยในประเทศ
ดงักล่าวเป็นคู่แข่งขนัที่อยูใ่นระดบัเดียวกบับริษทั 

 

ทั้งน้ี รายละเอียดของผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัและอยู่ในตลาดระดบัเดียวกนักบับริษัท
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ผลิตภัณฑ์ 

จ านวน 

คู่แข่งขัน 

(ราย) 

ประเภทธุรกิจของคู่แข่ง 

ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 

ในประเทศ 

ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า 

ต่างประเทศ 

ผู้ผลิตสินค้า            
ในประเทศ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและ
มว้น  
ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 

3    

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 6    

อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้น 6    

อะลูมิเนียมชีทส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคา 2    

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 6    

ฉนวนยางป้องกนัความร้อน 3    

ลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสเตนเลส 3    

 

นอกจากการที่บริษัทไม่มีคู่แข่งโดยตรงที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัทแล้ว อีกปัจจัยหน่ึงที่สนับสนุน
ความสามารถในการเติบโตและความมัน่คงของบริษทั คือ อุปสรรคของการเขา้มาท าธุรกิจใหม่ (Barriers) ในอุตสาหกรรม
ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยูท่ ั้งในดา้นการจัดหาผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตและการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ทั้งน้ี นอกเหนือจากสถานะ
ทางธุรกิจที่มีความน่าเช่ือถือแลว้ การมีความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตมาอยา่งยาวนานส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บเง่ือนไขทางการคา้ที่ดี
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทั โดยบริษทัใชเ้วลากว่า 20 ปีในการพฒันาความสัมพนัธ์ดงักล่าวกบัผูผ้ลิต
แต่ละราย และในส่วนของลูกคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุตสาหกรรม คุณภาพของสินคา้และความตรงต่อ
เวลาในการจดัส่งสินคา้ รวมทั้งความน่าเช่ือถือของผูจ้ัดจ าหน่ายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีลูกคา้ค  านึงถึง การเปลี่ยนผูจ้ัดจ าหน่าย
วตัถุดิบหมายถึงการเร่ิมตน้ทดสอบผลิตภณัฑข์องผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูผ้ลิตแต่ละรายใหม่ รวมทั้งการทดสอบความน่าเช่ือถือของ
ผูจ้ัดจ าหน่าย/ผูผ้ลิตในการจัดส่งสินคา้ในจ านวนและเวลาท่ีตอ้งการอีกดว้ย ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่ตอ้งใชเ้วลาในการ
ทดสอบซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้ได ้นอกจากน้ี ดว้ยประสบการณ์ท่ียาวนานในการประกอบธุรกิจ
ยงัท าให้บริษทัสามารถให้บริการต่างๆ ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการเก็บสินคา้
ส ารองที่มีประสิทธิภาพ  

4) ภาวะการแข่งขันส าหรับผลติภัณฑ์ชนิดต่างๆ ของบริษัท 

ก. ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผ่นและม้วน 

เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมที่มีความตอ้งการสินคา้ที่มีคุณภาพและการจัดส่ง
สินคา้ใหไ้ดต้ามเวลาที่ตอ้งการเป็นปัจจยัหลกั ซ่ึงบริษทัไดใ้ชเ้วลาอยา่งยาวนานในการท าใหสิ้นคา้ที่บริษทัจดัจ าหน่ายเป็นที่
ยอมรับของลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัสามารถจัดส่งสินคา้ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้รวมทั้งบริษทัยงัให้
บริการการจดัการสินคา้คงเหลืออีกดว้ย ประกอบกบัผูผ้ลิตทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและมว้นในประเทศส่วนใหญ่
เป็นโรงงานขนาดเลก็ท่ีผลิตสินคา้ยงัไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีลูกคา้ของบริษทัตอ้งการ ดงันั้น การแข่งขนัในผลิตภณัฑป์ระเภท
น้ีจึงไม่รุนแรงมากนกั โดยคู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ในประเทศท่ีน าเขา้สินคา้ประเภทดงักล่าวจากผูผ้ลิตราย
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อื่นๆ นอกจากน้ี การท่ีบริษทัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตสินคา้ท าใหบ้ริษทัไดรั้บเง่ือนไขในการผลิตและการจัดส่งสินคา้
ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทัอีกดว้ย เช่น ผูผ้ลิตใหบ้ริการตดัซอยทองแดงโดยไม่คิดมูลค่า การให้
ลูกคา้น าสินคา้ไปทดลองผลิตก่อนการสั่งซ้ือจริง การใหค้  าแนะน าและปรับปรุงสินคา้แก่ลูกคา้ เป็นตน้  

 

บริษทัใชค้วามหลากหลายของสินคา้ทั้งในแง่ของความหนา ขนาด ส่วนผสมของโลหะ ความแขง็ ที่ปัจจุบนับริษทั
มีสินคา้ไวจ้  าหน่ายมากกว่า 3,000 รายการ การใหบ้ริการเกบ็สินคา้คงเหลือส ารอง และการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นกล
ยุทธ์ในการแข่งขนั ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษทัก็ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า กลยุทธ์ดงักล่าวท าให้บริษทัสามารถรักษาฐาน
ลูกคา้เดิม รวมทั้งขยายฐานลูกคา้ใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

ข. ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสเป็นผลิตภณัฑ์ที่ถือไดว้่ามีการแข่งขนัน้อยที่สุด เน่ืองจากฐานลูกคา้มีปริมาณจ ากดั 
ลกัษณะการแข่งขนับริษทัจะแข่งขนักบัตวัแทนจ าหน่ายสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้น โดยยงัไม่มีผูผ้ลิตในประเทศรายใด
ที่สามารถผลิตลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ไดต้รงตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ของบริษทัตอ้งการ เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มผูผ้ลิตสปริงจะเน้นการใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงและไดม้าตรฐานจากผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้ที่สามารถจัดส่งสินคา้ตามที่
ตอ้งการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดงันั้น คุณภาพของสินคา้และความสามารถในการให้บริการ รวมถึงการจัดเก็บสินคา้คงเหลือ
ส ารองและการจดัส่งท่ีตรงต่อเวลาจึงเป็นปัจจัยหลกัท่ีบริษทัใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการท าให้ลูกคา้หนัมาสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั 
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษทักไ็ดรั้บค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ค. อะลูมเินียมชนิดแผ่นและม้วน 

ส าหรับผลิตภณัฑน้ี์ถือไดว้่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการแข่งขนัมากท่ีสุดในบรรดาผลิตภณัฑท์ั้งหมดท่ีบริษทัจดัจ าหน่าย 
ทั้งน้ี เน่ืองจากขนาดของตลาดและปริมาณความตอ้งการบริโภค ประกอบกบัมีจ านวนผูจ้ดัจ  าหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อย
จ านวนมาก นอกจากน้ี การท่ีสินคา้ประเภทดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นสินคา้ท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมือนผลิตภัณฑ์ทองแดงและ
ทองเหลือง ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จากบริษทัมีทั้งประเภทผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ (Dealers) และผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ (End Users) ซ่ึง
ปัจจัยดา้นราคาถือเป็นส่ิงส าคัญยิ่งในการตัดสินใจ ท าให้การแข่งขนัในผลิตภณัฑ์น้ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขาลงซ่ึงอุปสงคน์อ้ยกว่าอุปทานอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

นอกจากบริษทัจะเนน้การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่ดีกว่าผูจ้  าหน่ายรายอื่น บริษทัยงัมีการเพิ่มผลิตภณัฑท่ี์มีคุณลกัษณะ
เฉพาะซ่ึงไม่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ อาทิ อะลูมิเนียมฟอยลส์ าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ ท าให้
บริษทัประสบความส าเร็จกบัการขายผลิตภณัฑอ์ะลูมิเนียม โดยมียอดขายและผลก าไรเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ง. อะลูมเินียมชีทส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคา 

บริษัทเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมชีทส าหรับท าวสัดุมุงหลังคาภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “K-Roof” มี
คุณสมบติัคงทนต่อสารเคมี ตา้นสนิม การผุกร่อน และช่วยใหอุ้ณหภูมิใตห้ลงัคามีความเยน็กว่าวสัดุชนิดอื่นประมาณ -12 

องศา 
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จ. บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตวั 

ปัจจุบนับริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเก็จจ้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ตั้งอยู่ท่ีจังหวดัเพชรบุรี และ
เป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวัใหก้บัหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เวชภณัฑ ์และเคร่ืองส าอาง เน่ืองจากบริษทั
ย่อยได้เร่ิมด าเนินงานแล้วเม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ได้รับค าสั่งซ้ือและการสนับสนุนจากลูกค้าปัจจุบันและลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี ธุรกิจจึงมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี 

ฉ. ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 

ปัจจุบนัการจ าหน่ายท่อทองแดงมีภาวะการแข่งขนัรุนแรงเพิ่มมากข้ึน แมว้่าผลิตภณัฑ์ Kembla ที่บริษทัเป็นผูแ้ทน
จ าหน่ายแต่ผูเ้ดียวในประเทศไทยจะประสบความส าเร็จดา้นการท าตลาดมาเกือบ 20 ปี ทั้งน้ี บริษทัน าเขา้ผลิตภณัฑท่์อ Kembla 

โดยตรงจากผูผ้ลิตในประเทศออสเตรเลียซ่ึงมีประสบการณ์และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทัว่โลกมายาวนานกว่า 90 ปี ผลิตภณัฑ์ 
Kembla สร้างความเช่ือมั่นให้ผู ้บริโภคได้ดีเสมอเพราะสินค้าทั้ งหมดล้วนผลิตจากทองแดงบริสุทธ์ชั้นหน่ึงเท่านั้ น ใช้
เทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ ท าใหผู้ใ้ชสิ้นคา้ปราศจากขอ้สงสัยในดา้นคุณภาพและความเส่ียงใดๆ ทั้ง
ปวง นอกจากน้ี ท่อทองแดง Kembla ยงัไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นสินคา้มาตรฐานในเกือบทุกโครงการ (Vender List) ดงันั้น 
Kembla จึงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกคา้ผูรั้บเหมางานระบบโครงการก่อสร้าง 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากราคาทองแดงในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมามีความผนัผวนมากและราคาแร่ปรับตวัสูงข้ึน แมจ้ะมี
ผูใ้ชสิ้นคา้พยายามลดต้นทุนโดยการใชว้สัดุอื่นๆ ทดแทนหรือยอมรับสินคา้จากกลุ่มผูน้  าเขา้ท่อทองแดงยี่ห้อต่างๆ จาก
ประเทศจีนและบางประเทศในแถบเอเชียท่ีมีราคาถูก แต่อาจจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงเกี่ยวกบัส่ิงเจือปนในเน้ือทองแดง
และความกงัวลเกี่ยวกบัที่มาของแหล่งผลิต สาเหตุเพราะเคร่ืองหมายการคา้ของผูผ้ลิตท่อทองแดงดงักล่าวอาจยงัไม่เป็นที่
รู้จกัและยอมรับในระดบัสากลทัว่โลก แต่ดว้ยผลิตภณัฑท่์อทองแดง Kembla ซ่ึงไดพ้ิสูจน์แลว้ถึงความเป็นเลิศดา้นคุณภาพ
มาโดยตลอดและราคาสามารถแข่งขนัไดดี้ ท  าใหบ้ริษทัยงัคงรักษาและเพิ่มสัดส่วนการตลาดไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

นอกจากน้ี บริษทัมีแผนในการจดัสัมมนาเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการเกี่ยวกบัท่อทองแดงและประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงการส่งเสริมความเขา้ใจในดา้นคุณภาพของวตัถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้แก่
ผูบ้ริโภค รวมถึงความคุม้ค่าในการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ ์Kembla 

 

ช. ฉนวนยางป้องกนัความร้อน 

เช่นเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์อะลูมิเนียม ในประเทศไทยมีผูผ้ลิตฉนวนยางป้องกนัความร้อนรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดค่อนขา้งสูง ท าใหก้ารแข่งขนัเป็นไปอยา่งรุนแรง ราคาสินคา้จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั ปัจจุบนับริษทั
เป็นตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยส าหรับผลิตภณัฑฉ์นวนยาง K-Flex ซ่ึงบริษทัสามารถเพิ่มสัดส่วนตลาด
ไดอ้ยา่งโดดเด่นโดยไดรั้บการสนับสนุนอยา่งดีจากผูผ้ลิตและใชก้ลยุทธ์ทางดา้นคุณภาพของสินคา้ที่มีคุณสมบติัพิเศษอนั
เป็นผลจากเทคโนโลยกีารผลิตชั้นสูงของผูผ้ลิต ซ่ึงผิวและเน้ือวสัดุ รวมถึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์K-Flex มีความแตกต่าง
จากผลิตภณัฑ์ทัว่ไปอย่างเด่นชดั และดว้ยความพิเศษน้ีจึงท าให้ไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก การลดความหนาของแผ่น
ฉนวนยางป้องกนัความร้อนลงไดจ้ะช่วยลดตน้ทุนของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการให้บริการเสริมอื่นๆ 
เช่น การรับประกอบและติดตั้งท่อส่งลมหรือการขายฉนวนยางป้องกนัความร้อนร่วมกบัท่อทองแดงและยางรองท่อเพื่อ
อ  านวยความสะดวกในการจดัซ้ือใหก้บัลูกคา้ เป็นตน้ 
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ซ. ลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสเตนเลส 

เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง นอกเหนือจากการมีคู่แข่งที่เป็นผูน้  าเขา้ ในปัจจุบนัยงัมีผูผ้ลิตสินคา้
ภายในประเทศหลายราย และบางรายผลิตสินคา้หลายยี่ห้อ รวมถึงมีการก าหนดราคาขายหลายระดบัราคาเพื่อรองรับกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายต่างๆ  อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลสเป็นผลิตภณัฑ์ที่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั
ดา้นคุณภาพมาก อีกทั้งยงัมีปริมาณการใชสู้งและมีกลุ่มผูใ้ชแ้พร่หลายในทุกอุตสาหกรรม การท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้ประเภทน้ีจึงถือเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

ลวดเช่ือมตราชา้ง Kiswel ท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายน้ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและเป็นท่ียอมรับทัว่โลก 
ปัจจุบนั Kiswel เป็นที่รู้จกัและไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีจากวงการการเช่ือมในประเทศไทย บริษทัจึงไดมี้แผนการตลาด
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการท ากิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ืองดว้ย นอกจากลวดเช่ือมตราชา้ง Kiswel แลว้ บริษทั
ยงัน าเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้กบัลูกคา้ทัว่ไปซ่ึงมีความตอ้งการลวดเช่ือมท่ีแตกต่างกนั แต่ยงัคงเน้นลวดเช่ือมท่ีมีคุณภาพดี
เยี่ยมและราคาประหยดั โดยบริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ลวดเช่ือมและเคร่ืองเช่ือมยี่ห้อ K-Weld  ซ่ึงปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ลวด
เช่ือม K-Weld สามารถเพิ่มสัดส่วนการตลาดอย่างน่าพอใจและไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีจากทุกภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้
ลวดเช่ือมดว้ย 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

1) การจดัหาผลติภัณฑ์และแหล่งที่มาของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิต (Supplier) โดยตรง เน่ืองจากคุณภาพของสินคา้และความน่าเช่ือถือ
ของผูผ้ลิตเป็นปัจจัยส าคญัที่บริษทัค านึงถึงในการคดัเลือกและจัดหาสินคา้เพื่อน ามาจดัจ าหน่าย ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่ายสินคา้หลกัในประเทศไทยใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศจ านวนกว่า 10 ราย นอกจาก
การเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้หลกัแลว้ บริษทัยงัมีการท างานร่วมกนัในดา้น Technical Support ต่างๆ ระหว่างผูผ้ลิตและลูกคา้
ของบริษทัซ่ึงจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัมีการติดต่อท าธุรกิจกบัผูผ้ลิตส่วนใหญ่มาเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลใหบ้ริษทัมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบั
ผูผ้ลิต ซ่ึงจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี โดยท่ีผ่านมาบริษทัไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูผ้ลิตสินคา้ในการวางแผนการผลิตสินคา้เพื่อลดระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้หรือการท่ีผูผ้ลิตบางรายช่วยเกบ็รักษาสินคา้
คงคลงัท่ียงัไม่ใชง้านให้ ท  าให้บริษทัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ของบริษทัว่า บริษทัจะสามารถจดัส่งสินคา้ได้
ตรงตามก าหนดเวลาที่ลูกคา้ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งน้ี ในการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ให้แก่ผูผ้ลิตแต่ละรายนั้น บริษทัไม่ไดท้  าสัญญาแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายกบั
ผูผ้ลิตระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เน่ืองจากบริษทัมีการติดต่อท าธุรกิจกบัผูผ้ลิตมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีความสัมพนัธ์ที่
ดี และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั และยิ่งไปกว่านั้น บริษทัยงัสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจของบริษทัมีการเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษทัมีอ  านาจในการต่อรองสูงโดยจะเห็นไดจ้ากการที่บริษทัไม่เคยประสบปัญหาจาก
การที่ผูผ้ลิตไม่สามารถจัดส่งสินคา้ให้ตามสัญญาหรือการที่ผูผ้ลิตหันไปติดต่อขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ของบริษทัโดยตรง 
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ทั้ งน้ี เน่ืองจากบริษัทท าหน้าท่ีเป็นช่องทางในการเพิ่มยอดขายให้กับผูผ้ลิตในการรวบรวมยอดสั่งซ้ือสินค้าจากลูกคา้
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและลูกคา้รายยอ่ยรายอื่นๆ โดยที่ผูผ้ลิตไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าตลาด รวมถึงค่าใชจ่้าย
อื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการติดต่อกบัลูกคา้เป็นจ านวนมาก 

 ปัจจุบนับริษทัมีการสั่งซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัแต่ละประเภทจากผูผ้ลิตในประเทศต่างๆ ดงัน้ี 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเทศที่ส่ังซ้ือ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและมว้น, ท่อทองเหลืองและอุปกรณ์ ประเทศเกาหลี, ประเทศอินเดีย 

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส ประเทศเกาหลี 
อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้น ประเทศจีน 

อะลูมิเนียมชีทส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคา ประเทศจีน 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศจีน 

ฉนวนยางป้องกนัความร้อน ประเทศมาเลเซีย 

ลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสเตนเลส ประเทศเกาหลี, ประเทศจีน 

  

ในปี 2560 บริษทัมียอดสั่งซ้ือสินคา้รวมทั้งส้ิน 1,074.32 ลา้นบาท แบ่งเป็นสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้จากในประเทศ
และต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 11.40 และร้อยละ .  ตามล าดบั เปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนดงักล่าวในปี 2559 ที่มีสัดส่วน
การสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศเท่ากบัร้อยละ 10.82 และสัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 89.18  

ตารางแสดงสัดส่วนการส่ังซ้ือสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ในประเทศ 125.24 12.02 108.56 10.82 122.45 11.40 

ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศ 915.32 87.98 894.60 89.18 951.87 88.60 

รวมทั้งส้ิน 1,041.56 100.00 1,003.16 100.00 1,074.32 100.00 

 

 เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตอยูเ่ป็นจ านวนไม่มากนกั ดงันั้น บริษทัไดก้  าหนด
นโยบายในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ โดยจะพิจารณาจากผูผ้ลิตท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด สามารถ
ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและไดม้าตรฐาน นอกจากน้ี บริษทัยงัพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการและความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ไดแ้ก่ การสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ี
ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี (AFTA, FTA) เป็นตน้ ดงันั้น บริษทัจึงมีการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทจากผูผ้ลิตจ านวนน้อยราย 
โดยผูผ้ลิตทุกรายท่ีบริษทัสั่งซ้ือสินคา้เป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ของโลก นอกจากน้ี การสั่งซ้ือสินคา้จ านวน
มากจากผูผ้ลิตจะช่วยใหบ้ริษทัมีอ  านาจต่อรองกบัผูผ้ลิตเพิ่มมากข้ึนทั้งในดา้นของเง่ือนไขในการผลิตและราคา 
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 ในปี 2560 บริษทัไม่มีการสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตรายใหญ่รายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดสั่งซ้ือสินคา้
รวมทั้งหมด 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
จ านวนผู้ผลิตรวม 

(ราย) 

จ านวนผู้ผลิตที่บริษัทมียอดส่ังซ้ือสินค้า 

แต่ละชนิดเกินกว่าร้อยละ 30 (ราย) 
31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2560 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ่นและมว้น,  
ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 

3 2 1 

ลวดเหลก็และลวดสเตนเลส 2 2 2 

อะลูมิเนียมชนิดแผ่นและมว้น 7 1 2 

อะลูมิเนียมชีทส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคา 5 1 2 

ท่อทองแดงและอุปกรณ์ 5 2 2 

ฉนวนยางป้องกนัความร้อน 1 1 1 

ลวดเช่ือมเหลก็และลวดเช่ือมสเตนเลส 6 - 1 

  

นอกจากความมุ่งมัน่ในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตแต่ละรายอยา่งต่อเน่ืองแลว้ บริษทัยงัไดติ้ดตามข่าวสาร
และสถานการณ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งพฒันาการของสินคา้ท่ีบริษทัจัดจ าหน่ายอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารจากลูกคา้โดยผ่านเจา้หนา้ที่ทางการตลาดของบริษทัหรือการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี 
เพื่อใหบ้ริษทัสามารถปรับตวัไดท้นักบัสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากผูผ้ลิตสินคา้รายใดเร่ิมประสบปัญหาทั้งในดา้นการ
ผลิตและสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้เพื่อน ามาจัดจ าหน่ายและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากน้ี บริษทัยงัใชบ้ริการจากบริษทัท่ีปรึกษาผูมี้ความเช่ียวชาญในผลิตภณัฑ์โลหะประเภทต่างๆ ทั้งในดา้น
การให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวโน้มราคาแร่ ขอ้มูลการผลิต และข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะน าผูผ้ลิต
สินคา้จากแหล่งต่างๆ ใหแ้ก่บริษทัอีกดว้ย 

 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีบริษทัจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทัว่ไป (Base Metals Commodities) ที่มีราคาผนัแปร
ไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก โดยจะข้ึนอยู่กบัอุปสงค์และอุปทานของสินแร่แต่ละชนิดทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทองแดง สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ที่บริษทัจดัจ าหน่าย โดยหากมีปัจจยัต่างๆ ที่
ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการใชสิ้นแร่เพิ่มสูงข้ึนหรือปริมาณสินแร่ท่ีผลิตไดใ้นตลาดมีลดน้อยลง ไดแ้ก่ ความตอ้งการใช้
สินแร่ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจากผูผ้ลิตในประเทศจีน การนดัหยดุงานของคนงานในเหมืองแร่หรือภยัธรรมชาติก็อาจจะ
ส่งผลใหร้าคาของสินแร่ดงักล่าวสูงข้ึนตามไปดว้ย 

 อย่างไรก็ตาม การที่ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์โลหะมานานกว่า 20 ปี 
ท  าใหมี้ความเช่ียวชาญและสามารถประเมินสถานการณ์ราคาโลหะไดเ้ป็นอยา่งดี โดยที่ผ่านมาผูบ้ริหารของบริษทัจะติดตาม
การเคลื่อนไหวของราคาสินคา้แต่ละชนิด รวมทั้งสภาวะของตลาดโลกอย่างใกลชิ้ดและจะท าการสั่งจองราคาสินคา้ตาม
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ปริมาณค าสั่งซ้ือท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ ส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งเก็บส ารองใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่สามารถส่งค าสั่งซ้ือล่วงหน้าได ้
บริษทัจะพิจารณาสั่งซ้ือตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้การบริหารตน้ทุนการสั่งซ้ือของบริษทัเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้ของบริษทัจะส่งค าสั่งซ้ือล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทั 

2) นโยบายการส่ังซ้ือสินค้า 

 เน่ืองจากบริษทัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายท าให้นโยบายในการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละประเภทแตกต่าง
กนัไปตามลกัษณะของสินคา้ ลกัษณะการสั่งซ้ือของลูกคา้ รวมทั้งขอ้จ ากดัของผูผ้ลิตแต่ละราย ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
มาบริษทัไม่เคยประสบปัญหาในดา้นการสั่งซ้ือสินคา้แต่อยา่งใด เน่ืองจากบริษทัจะท าการประมาณการปริมาณของสินคา้ท่ี
บริษทัจะท าการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังจากค าสั่งซ้ือล่วงหนา้และประมาณการท่ีไดรั้บจากลูกคา้ บวกกบัปริมาณสินคา้ท่ีบริษทั
จะท าการเก็บส ารองให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ระยะเวลาในการผลิตสินคา้ 
ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ ภาวะการเคลื่อนไหวของราคาสินคา้ในตลาดโลก อตัราแลกเปลี่ยน เป็นตน้  
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ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของผูล้งทุน สรุปไดด้งัน้ี 

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

1) ความเส่ียงจากการพึง่พาผู้ผลติสินค้า (Supplier) จ านวนน้อยราย 

บริษทัด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะส าหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งวสัดุเพื่อ
ใชใ้นการก่อสร้าง บริษทัจะสั่งซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้ในแต่ละประเภท ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาบริษทัไม่มีการสั่งซ้ือ
สินคา้จากผูผ้ลิตรายใดในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดสั่งซ้ือสินคา้รวม ยกเวน้สัดส่วนการสั่งซ้ือสินคา้แต่ละชนิด บริษทั
จะมีการสั่งซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตหลกัแต่ละรายคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ดงันั้น อาจถือไดว้่าบริษทัมีความเส่ียงกรณีท่ี
ผูผ้ลิตสินคา้ไม่สามารถส่งสินคา้ตามค าสั่งซ้ือหรือผูผ้ลิตขายสินคา้โดยตรงใหก้บัลูกคา้โดยไม่ผ่านบริษทัหรือแต่งตั้งให้ผูจ้ ัด
จ าหน่ายรายอื่นเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัแทนบริษทั ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัได ้  

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจยงัไม่เคยประสบปัญหาดงักล่าวแต่อย่างใด ทั้งน้ี 
เน่ืองจากผูผ้ลิตแต่ละรายต่างก็มีความน่าเช่ือถือและเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทัว่โลก รวมทั้งสินค้าของผู ้ผลิต
ดงักล่าวยงัไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม ซ่ึงบริษทัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลและ
นโยบายที่ชดัเจนของผูผ้ลิตทุกรายอยา่งละเอียดเพื่อป้องกนัปัญหาอนัอาจเกิดจากความไม่แน่นอนดา้นนโยบายของผูผ้ลิตบาง
ราย ในกรณีพิเศษดงักล่าวบริษทัมีนโยบายพิจารณาเพิ่มตราสินคา้ (Brand) จากผูผ้ลิตรายอื่นที่น่าเช่ือถือ โดยสินคา้จะตอ้งได้
มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับทัว่โลก 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีแผนการตลาดท่ีชดัเจนและความสัมพนัธ์ท่ีดีและยาวนานกบัผูผ้ลิตสินคา้ ท  าให้บริษทัมี
อ  านาจต่อรองในการซ้ือสินคา้มากข้ึนและส่งผลให้สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกคา้ได้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัยงั
สามารถเอื้อประโยชน์ในการท าธุรกิจให้แก่ผูผ้ลิตสินคา้ไดอ้ีกดว้ย เช่น การที่บริษทัมีระบบการเก็บสินคา้ส ารองและมีฐาน
ลูกคา้ขนาดใหญ่ ท าใหส้ามารถสั่งสินคา้เป็นจ านวนมากไดโ้ดยการรวบรวมค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยท่ีมี
ปริมาณการสั่งซ้ือไม่ครบตามจ านวนค าสั่งซ้ือขั้นต ่าท่ีผูผ้ลิตก  าหนด ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะท าใหผู้ผ้ลิตสามารถขายสินคา้ได้
มากข้ึน ในขณะเดียวกนักจ็ะช่วยลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดด้ว้ย  

2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของต้นทุนสินค้า  

ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีบริษทัจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้หลกัทัว่ไป (Base Metals Commodities) ที่มีราคาผนัแปร
ไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินแร่แต่ละชนิดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทองแดง สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซ่ึงเป็นสินแร่หรือวตัถุดิบตน้น ้าของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจดัจ าหน่าย โดยหากมีปัจจยั
ต่างๆ ท่ีส่งผลให้ปริมาณความต้องการใชสิ้นแร่เพิ่มสูงข้ึนหรือปริมาณสินแร่ท่ีผลิตไดใ้นตลาดมีลดน้อยลง เช่น ความ
ตอ้งการใชสิ้นแร่เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัจากผูผ้ลิตในประเทศจีน การนดัหยดุงานของคนงานในเหมืองแร่ การเกง็ก  าไรของ

ปัจจัยความเส่ียง 
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สถาบนันักลงทุน ปัจจัยเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้ราคาของสินแร่ดงักล่าวเพิ่มสูงข้ึนมาโดยตลอด ในทางกลบักนั เม่ือเศรษฐกิจ
โลกประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ปัญหาหน้ีสินของประเทศในแถบยโุรป ปัญหาภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ ความตอ้งการ
ใชสิ้นแร่จะลดลงทนัที แมโ้รงถลุงแร่ต่างๆ จะตดัลดก าลงัการผลิต แต่สตอ็คสินคา้ของโลกกอ็าจปรับเพิ่มข้ึน ส่งผลใหร้าคา
แร่ลดลงอยา่งรุนแรง ดงันั้น หากตน้ทุนราคาสินคา้มีการปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงอาจส่งผลให้บริษทัมีความเส่ียงจากการท่ี
ไม่สามารถปรับราคาขายสินคา้ไดใ้นอตัราท่ีเท่ากนักบัอตัราการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตน้ทุนราคาวตัถุดิบดงักล่าว ลูกคา้บาง
รายอาจปฏิเสธการรับมอบสินคา้ในกรณีที่ราคาปรับตวัลดลงอยา่งรุนแรง อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ
ถึงภาวะความผนัผวนดงักล่าวดีข้ึนมาก โดยลูกคา้จะยงัคงรักษาสัญญาตามขอ้ตกลงซ้ือขายเพื่อมิใหสู้ญเสียความน่าเช่ือถือ
เช่นกนั 

ภาพแสดงความเคลือ่นไหวของราคาแร่ ปี 2556-2560 (ปี 2013-2017) 

อะลูมิเนียม (Aluminium)              Copper (ทองแดง) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  นิกเกล (Nickel)                    สังกะสี (Zinc) 

        

  

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: www.metals.argusmedia.com 

 

จากกราฟแสดงราคาแร่ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าราคาแร่อะลูมิเนียมและทองแดงเร่ิมปรับตวัเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ตน้ปี 
2556 ทั้ งน้ีปัจจุบันบริษัทมีระบบการบริหารจัดการค าสั่งซ้ือท่ีดี สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสั่งซ้ือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงไม่เน้นการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้ 
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3) ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องและความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดท่ี้ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีให้แก่บริษทัไดภ้ายใน
ก าหนดเวลาโดยปกติของการคา้ เพื่อจัดการความเส่ียงน้ีบริษทัไดป้ระเมินความสามารถทางการเงินของลูกคา้เป็นระยะๆ 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือหมายถึงความเส่ียงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในสัญญาได ้ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายทางการเงินแก่บริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าบริษทัไม่มีความเส่ียงที่เป็นสาระส าคญั เน่ืองจากบริษทัไดมี้
การจัดตั้งหน่วยงานควบคุมสินเช่ือเพื่อท าการพิจารณาค าขอสินเช่ือให้แก่ลูกคา้ วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินคุณภาพหน้ี 
รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขและการติดตามการช าระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ผลจากการจัดตั้ งหน่วยงาน
ดงักล่าวบริษทัสามารถควบคุมและรักษาระดบัอตัราหมุนเวียนจ านวนวนัในการเก็บหน้ีและสามารถลดปริมาณหน้ีท่ีมีอายุ
เกินก  าหนดไดดี้ นอกจากน้ี บริษทัยงัใชบ้ริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้ค  าแนะน า วิเคราะห์สถานภาพการติดตามหน้ี 
ก  าหนดแนวทางการบริหารจดัการหน้ี รวมถึงกรณีท่ีตอ้งด าเนินการทางกฎหมายกบัลูกหน้ีท่ีมีปัญหา 

4) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีฟ (Trust Receipts) ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน  

บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส่วนหน่ึง อย่างไรกดี็ บริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ เจ้าหน้ีการคา้ และหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีฟ (Trust Receipts) ท่ีไม่ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมไว ้ส าหรับการเก็บสินค้าส ารองเพื่อลูกคา้ บริษัทจะพิจารณาท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ครอบคลุมมูลค่าสินคา้ส ารองตามการขายและภาวะตลาด โดยผูบ้ริหารของบริษทัจะมีการติดตามดูแล
สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

5) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่าบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัตามอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงต ่ากว่า
อตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

6) ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องจากนโยบายการเกบ็สินค้าคงเหลอื 

เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัเป็นการซ้ือสินคา้เพื่อน ามาจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ (Trading 

Business) โดยมีสินคา้หลากหลายประเภทไวพ้ร้อมให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบาย
การใหบ้ริการเก็บสินคา้ส ารองส าหรับลูกคา้ ประกอบกบัการที่สินคา้ส่วนใหญ่ที่บริษทัจดัจ าหน่ายในปัจจุบนัมี Lead Time ที่
ค่อนขา้งนานประมาณ 45-90 วนั บริษทัจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเก็บสินคา้คงเหลือไวใ้ห้เพียงพอที่จะสามารถท าใหลู้กคา้
มัน่ใจไดว้่า บริษทัจะสามารถส่งมอบสินคา้ไดท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัที่มีเหนือ
คู่แข่ง 
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 จากเหตุผลดงักล่าวอาจท าให้บริษทัมีความเส่ียงในการมีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะก่อให้เกิดภาระกบั
บริษทัทั้งในดา้นค่าใชจ่้ายในการจัดเก็บสินคา้และสภาพคล่อง ซ่ึงภาระในการจดัเก็บและบริหารสินคา้คงเหลือดงักล่าวจะ
แปรผนัไปตามยอดขายสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น หากยอดขายของบริษทัมีการเติบโตอย่างมีนัยส าคญัและต่อเน่ือง บริษทั
จะตอ้งจดัหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชใ้นการประกอบธุรกิจ อยา่งไรกต็าม การท่ีบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตสินคา้ 
(Supplier) ท าให้ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูผ้ลิตสินคา้ในการเก็บรักษาสินคา้บางส่วนที่ยงัไม่ถึงก  าหนดส่งมอบ
ใหแ้ก่ลูกคา้ ท  าใหบ้ริษทัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัไดใ้นระดบัหน่ึง  
 

นอกจากน้ี ด้วยประสบการณ์ในการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทและการมีฐานลูกค้าจ านวนมากและ
หลากหลาย ท าให้บริษทัสามารถบริหารจดัการและจดัจ าหน่ายสินคา้ที่บริษทัเก็บไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมจ้ะมีภาวะ
ราคาแร่ท่ีผนัผวน เน่ืองจากสินคา้คงเหลือดงักล่าวจ าเป็นตอ้งคงความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาขายดว้ยเช่นกนั ยิง่ไป
กว่านั้น เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอีกทางหน่ึง บริษทัยงัมีนโยบายในการเก็บรักษาสินคา้ในรูปแบบที่จะช่วย
เพิ่มความยืดหยุ่นในการแปรรูปสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บริษทัมี
นโยบายที่จะเกบ็ผลิตภณัฑท์องแดงและทองเหลืองชนิดมว้นใหมี้หนา้กวา้งมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถตดัซอยใหมี้ขนาดที่ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้หรือการใชฐ้านขอ้มูลในการวิเคราะห์ขนาดหนา้กวา้งที่แน่นอน ซ่ึงควรสั่งซ้ือและจดัเกบ็เพื่อรองรับ
ความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายตดัซอย อยา่งไรกดี็ เศษโลหะที่เหลือจากการตดัซอย บริษทัสามารถขาย
คืนใหก้บัผูผ้ลิตเพื่อน าไปหลอมรีดกลบัมาเป็นสินคา้ใหม่ได ้  

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แมบ้ริษทัยงัไม่เคยประสบปัญหาจากการขายสินคา้ไม่ไดห้รือการมีสินคา้คงเหลือคา้ง
เป็นจ านวนมาก (Dead Stock) จนก่อให้เกิดภาระเกินกว่าที่บริษทัจะบริหารจดัการไดแ้ต่อย่างใด เพื่อป้องกนัปัญหากรณีที่
เกิดเหตุการณ์ลูกคา้ของบริษทัไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกทั้งในดา้นปริมาณความตอ้งการและราคาวตัถุดิบมี
ความผนัผวนแบบฉับพลนัและรุนแรง บริษทัจึงมีการควบคุมการระบายสินคา้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเร่ิมจากการ
ก าหนดการรับเขา้สินคา้ ก  าหนดต าแหน่งจดัเกบ็ที่สามารถควบคุมระยะเวลาการจดัเก็บ ก  าหนดตารางการขนส่งสินคา้ของ
ลูกคา้แต่ละราย ลดปริมาณการเกบ็สินคา้ส ารองกรณีที่ลูกคา้ไม่สามารถก าหนดแผนการใชว้ตัถุดิบที่แน่นอนใหแ้ก่บริษทั 

 

7) ความเส่ียงจากการมคู่ีแข่งซ่ึงเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

 

ส าหรับธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับ
ผูป้ระกอบการชั้นน าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตสปริง อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งผูรั้บเหมางานระบบส าหรับ
โครงการก่อสร้าง ถือเป็นธุรกิจที่ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ไม่มีความจ าเป็นในการลงทุนดา้นอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมากนักจึงมี
โอกาสท่ีคู่แข่งขนัรายใหม่จะเขา้มาประกอบธุรกิจประเภทน้ีได ้ ผลกระทบท่ีตามมากคื็อการแข่งขนัดา้นราคาท่ีจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงไดก้  าหนดแนวทางการท างานโดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้สอดคล้องกับ
นโยบายบริษทั เพื่อแสดงความมุ่งมัน่สู่ความเป็นผูน้  าในธุรกิจกระจายสินคา้และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการพฒันาความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ีระบบการท างาน  ท าใหลู้กคา้เกิด
ความไวว้างใจในการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทั โดยปัจจุบนับริษทัไดน้ าระบบขอ้มูลสารสนเทศมาพฒันาเป็นโปรแกรมการ
ท างานในทุกส่วนงานขององค์กรโดยเฉพาะส่วนงานขาย ทั้งน้ี เพื่อลดขั้นตอนและขอ้จ ากดัในการท างานและเพื่อความ
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รวดเร็วแม่นย  าในการเข้าถึงข้อมูลด้วย นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการน าเสนอกลุ่มผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึนเพื่อให้เป็น One Stop 

Services รวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของแต่ละผลิตภณัฑ์และก าลงัพฒันาบริการใหม่ ๆ  พร้อมกบัการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเพื่อการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

1) ความเส่ียงจากการมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 

ณ วันที่  ธันวาคม  กลุ่มผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มตระ กูลแทนไกรศร ประกอบด้วย              
นางกนกกร แทนไกรศร, น.ส.อภนัตรี แทนไกรศร, นางวรกานต ์แทนไกรศร, นายทวีเกียรติ แทนไกรศร และกลุ่มตระกูล
พรพิไลลกัษณ์ ประกอบดว้ย นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์, นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ และนายกฤษณ์ พรพิไลลกัษณ์ ถือหุน้
ในบริษทัจ านวน 117,660,840 หุน้ และ 105,515,733 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .  และ .  ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (ตามล าดบั) รวมทั้งนางกนกกร แทนไกรศร และนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ยงัด  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย จึงท าใหก้ลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ดงักล่าวเป็นผูมี้อ  านาจในการบริหาร
จัดการ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเร่ือง
อื่นที่ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ือหุน้  ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 
ของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ดงันั้น ผูถ้ือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถ้ือ
หุน้ใหญ่เสนอได ้

 

อย่างไรก็ดี โครงการสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไวอ้ยา่งชดัเจน 
อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่านที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการธุรกิจและความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบังบการเงินและรายงานทางการเงินต่างๆ จึงมีส่วนช่วยใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายเกี่ยวกบัการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั
กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยจะท าการพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขกบับุคคลภายนอกก่อนและน ารายการต่างๆ เขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกกรณีก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัในขั้นต่อไป  
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จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ณ วนัที่  ธนัวาคม  บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน , ,  บาท เรียกช าระแลว้ , ,  บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั , ,  หุน้ มูลค่าหุน้ละ .  บาท  

 ทั้งน้ี บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที่  (PPM-W1) 

 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  เม่ือวนัที่  เมษายน  ไดมี้มติอนุมติัโครงการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี  (PPM-W1) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัในอตัราส่วน 
 หุน้เดิมต่อ  หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินที่ไดจ้ากการ

ใชสิ้ทธิตามโครงการดงักล่าวมาใชเ้ป็นเงินทุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษทั 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ   : โอนเปลี่ยนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีเสนอขาย  : , ,  หน่วย 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรได ้ : , ,  หน่วย 

อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้ .  หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ    :  3.477 บาท 

จ านวนหุน้ที่จดัไวเ้พื่อรองการการใชสิ้ทธิ : , ,  หุน้ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ   :  ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

      (  พฤษภาคม  –  พฤษภาคม ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ   : ผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
      สิทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม 
      (วนัก  าหนดใชสิ้ทธิ) ภายหลงัจากวนัออกและเสนอขายใบส าคญั
      แสดงสิทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก    :  มิถุนายน  

ข้อมูลหลกัทรัพย์ 
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วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย   :  พฤษภาคม  

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ :  วนัท าการก่อนก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 

       วนัท าการก่อนก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

สรุปผลการใช้สิทธ ิ

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  มิถุนายน  มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวน  หน่วย 

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  ธนัวาคม  มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  หน่วย 

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  มิถุนายน  มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  หน่วย 

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  ธนัวาคม  มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  หน่วย 

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  มิถุนายน  มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  หน่วย 

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  ธนัวาคม  มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ ,  หน่วย 

คร้ังท่ี  ก  าหนดวนัใชสิ้ทธิ  พฤษภาคม   มีผูใ้ชสิ้ทธิจ านวน  ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ ,756,  หน่วย 
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังการประชุม / การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้น 

*1. นายปกรณ์ บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
5/5 - 1/1 

2. นายจงเจตน์ บุญเกิด 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 
6/6 5/5 1/1 

3. นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร 
กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6/6 5/5 1/1 

4. พล.อ. จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
6/6 5/5 1/1 

5. นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล กรรมการอิสระ 6/6 - 1/1 

6. นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 - 1/1 

7. นางกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 - 1/1 

8. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

6/6 - 1/1 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี : 
*1. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการบริษทั - - - 

หมายเหตุ : *ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากต าแหน่งและแต่งตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
                  -   รศ.ดร.เอกพร รักความสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  

                 -  นายปกรณ์ บริมาสพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันท่ี  มีนาคม  เป็นต้นไป 

โครงสร้างการจัดการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนัแทนบริษทั ประกอบดว้ย นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์, นางกนกกร แทน-
ไกรศร และนางนนัธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการสองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี  

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1. นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. น.ส.ราณี จิรองักูรสกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายขายวตัถุดิบอุตสาหกรรม 

5. นายปิยวฒัน์ ทองทา ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละสารสนเทศ 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให ้นางสาวนัยน์เนตร พิมพ์พัทเลิศ ด  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้ งแต่
วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าที่ตามที่ก  าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1) จดัท าและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

2) เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอื่นตามท่ีบริษทัหรือคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 

1) ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

2) ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุน้ 

3) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ 

4) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล เช่น ส านักงานก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผย
ขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก  ากบัดูแลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

5) จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

6) หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์
ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร บริษทัจะค านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส 
และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนัเพื่อน าเสนอหลกัเกณฑ์การประเมินค่าตอบแทน
กรรมการแก่คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกก  าหนดและอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถ้ือ
หุน้ อน่ึง เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะ
ถูกก  าหนดข้ึนโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้น 

*1. นายปกรณ์ บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
120,000 - 25,000 

2. นายจงเจตน์ บุญเกิด 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 
120,000 115,000 20,000 

3. นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

95,000 140,000 15,000 

4. พล.อ. จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
95,000 115,000 15,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้น 

5. นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล กรรมการอิสระ 95,000 - 15,000 

6. นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 

กรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

70,000 - 10,000 

7. นางกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

70,000 - 10,000 

8. นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี 

กรรมการบริษทั 

กรรมการบริหาร 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

70,000 - 10,000 

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี : 
*1. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ - - - 

 

หมายเหตุ : *ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากต าแหน่งและแต่งตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
                  -   รศ.ดร.เอกพร รักความสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  

                  -  นายปกรณ์ บริมาสพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันท่ี  มีนาคม  เป็นต้นไป  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนัสให้กบัผูบ้ริหาร จ านวน 5 ราย รวมทั้งส้ิน 
9.53 ลา้นบาท  

2) ค่าตอบแทนอืน่ 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

- ไม่มี - 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร 

บริษทัไดจ้ัดใหมี้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน 
โดยในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย รวมทั้งส้ิน .  ลา้นบาท  
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บุคลากร 

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้ งหมด  คน โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานรวมทั้งส้ิน .  ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครอง-
ชีพ เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นตน้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PPM SPPM PFP 

ฝ่ายบริหาร (คน) 7 3 4 

ฝ่ายผลิต (คน) - 179 77 

ฝ่ายขายและการตลาด (คน) 24 2 10 

ฝ่ายคลงัสินคา้/ขนส่งสินคา้ (คน) 78 11 10 

ฝ่ายสนบัสนุนส านกังาน (คน) 56 17 11 

รวม (คน) 165 212 112 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 63.19 57.58 22.21 

  ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฎการเปลี่ยนแปลงของจ านวนพนักงานหรือมีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน
อยา่งมีนยัส าคญั 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทได้ก  าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบติังาน การพฒันาดา้นวิสัยทศัน์ในการท างานและบุคลิกภาพของพนกังานอนัจะน าไปสู่ภาวะการเป็น
ผูน้  าและมีความกา้วหนา้ในสายงานของพนกังาน (Career Path) โดยบริษทัไดจ้ัดส่งพนกังานและผูบ้ริหารในสายงานต่างๆ 
เข้าร่วมอบรมและสัมมนาทั้ งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ งปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัอนัจะช่วยให้บริษทั
สามารถประเมินภาวะความเคลื่อนไหว รวมทั้งแนวโนม้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยกีารผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษทัไดก้  าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถ้ือหุน้ การปฏิบติัต่อผูถ้ือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฎบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.ppm.co.th  

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 

ที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2 นายจงเจตน์  บุญเกิด รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

3 นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ 

4 นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล กรรมการอิสระ 

5 พล.อ.จกัรกฤษณ์  พงษภ์มร กรรมการอิสระ 

6 นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ กรรมการ 

7 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการ 

8 นางนนัธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการ 

หมายเหตุ : ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากต าแหน่งและแต่งตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
                  -   รศ.ดร.เอกพร รักความสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  

                  -  นายปกรณ์ บริมาสพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันท่ี  มีนาคม  เป็นต้นไป  

 

กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถเขา้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ือหุน้ใหด้  ารงต าแหน่ง
อีกวาระหน่ึงได ้

 

การก ากบัดูแลกจิการ 
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 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1) จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยความสุจริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2) มีอ  านาจแต่งตั้ งกรรมการและ/หรือผู ้บริหารของบริษัทจ านวนหน่ึงให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างไดเ้พื่อปฏิบติังานตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้ งมีอ  านาจแต่งตั้ งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 

3) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมดูแลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดใ้หไ้ว  ้

4) พิจารณาทบทวนและอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของบริษทัท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5) ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

6) พิจารณาและอนุมติักิจการอื่นๆ ท่ีส าคญัอนัเกี่ยวกบับริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษทั 

7) เวน้แต่อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ก่อน ทั้งน้ี เร่ืองท่ี
กรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยใหก้รรมการซ่ึงมี
ส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

(ข) การท ารายการที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

8) เร่ืองดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม และจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

(ฉ) การอื่นใดที่ก  าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ/หรือขอ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 
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 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้  ระบุไวว้่า "ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่ งหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้ งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้า ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชุม" 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้  ระบุไวว้่า "ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายส่งหนังสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า  วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นได ้

 กรรมการตั้งแต่  คนข้ึนไป อาจร้องขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ ในกรณีที่มีกรรมการ
ตั้งแต่  คนข้ึนไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชุมภายใน  วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บการร้องขอ" 

 และเพื่อใหก้ารแบ่งแยกอ านาจหนา้ที่ในเร่ืองการก าหนดนโยบายของบริษทั และการบริหารงานของบริษทั แยก
จากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงก  าหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธาน
กรรมการมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผู ้ถือหุ้น 
ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ 

2) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทั สนับสนุนและ
เปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่ ความรับผิดชอบ และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้

5) เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง
ฝ่ายเท่ากนั 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นอิสระจากผูบ้ริหารและผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายจงเจตน์ บุญเกิด กรรมการตรวจสอบ 

3 พลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร กรรมการตรวจสอบ 

 

 ทั้งน้ี กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทั โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่านเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชีอยา่งเพียงพอ 

ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีและสามารถ
เขา้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ือหุน้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงได ้

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจ าปี 

2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

3) สอบทานให้บริษทัและบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรับปรุง
แกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการ
บริษทั 

4) สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัรายงานการเงินและการ
ควบคุมภายใน 

5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดรั้บมอบหมาย
ใหท้  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทัตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก  าหนด 

8) ปฏิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทั 
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3) คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการบริหาร 

3 นางนนัธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1) วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร รวมทั้ งโครงสร้างการ
บริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัใน
ตลาดเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2) วางแผนและก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษทั
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั รวมทั้งพิจารณาอนุมติัการจดัสรรงบประมาณประจ าปี การ
แกไ้ข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป 

3) ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทัที่ก  าหนดไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4) ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีก  าหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจที่ไดรั้บอนุมติั 

5) พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทัเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

6) มีอ  านาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจา้หนา้ที่ของบริษทัในต าแหน่งที่ต  ่ากว่าต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 

7) พิจารณาอนุมติัและด าเนินการประมูลงานหรือรับจา้งท าของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ 

8) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไปและใหมี้อ  านาจในการอนุมติัการ
ด าเนินการทางการเงิน ดงัน้ี 

(ก) ในกรณีที่ก  าหนดไวใ้นแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจ าปีที่คณะกรรมการบริษทัอนุมัติไว้แลว้ ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารสามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่จ ากดัวงเงิน 

(ข) ในกรณีที่ไม่เขา้กรณีตามขอ้ 1) ใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอ  านาจในการอนุมติัการด าเนินการ
ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยอ านาจอนุมติัทางการเงินดงักล่าวจะรวมถึงการอนุมติั
ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) 

หรือสินทรัพยถ์าวร การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัย่อย (ถา้มี) การจัดหาวงเงินสินเช่ือหรือการ
ออกตราสารหน้ี รวมถึงการให้หลกัประกนั (ยกเวน้การให้หลกัประกนัตามโครงการที่ประมูลหรือ
รับจา้งท าของซ่ึงจะไม่จ ากดัวงเงิน) การค ้าประกนัเงินกูห้รือสินเช่ือแก่บริษทัยอ่ย (ถา้มี) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ  านาจอนุมติัทางการเงินใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรกไ็ด  ้
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อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการที่ท  าให้คณะกรรมการ บริหาร
หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) ท ากบั
บริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่คณะกรรมการได้ประกาศก าหนด
ขอบเขตไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร 

1) ควบคุมก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 

2) มีอ  านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท เอกสารทางบญัชีและการเงินในวงเงินท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

3) การก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต่ทั้ งน้ี อ  านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงอ  านาจที่ท  าใหป้ระธานกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด (ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัและตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด) ท  ากบับริษทัหรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมติัไว ้ รวมทั้ ง
ก  าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหุน้ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท์ี่ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในเร่ืองดงักล่าว 

4) มีอ  านาจแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอน หรือเลิกจา้ง เจา้หนา้ท่ีระดบัผูบ้ริหาร 

5) ปฏิบติังานดว้ยความสุจริตและระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั  

 4) คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

ที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2 นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3 นางสาวราณี จิรองักูรสกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดวตัถุดิบอุตสาหกรรม 

4 นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5 นายปิยวฒัน์ ทองทา ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 

1) เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 

2) ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 

3) มีอ  านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจ้าง ก  าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ  าเหน็จรางวลั ปรับข้ึน เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินโบนสัของพนกังานทั้งหมดของบริษทัในต าแหน่งต ่ากว่าระดบัผูบ้ริหาร  

4) มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัรายการก่อหน้ี เช่น การกูย้มืเงิน เป็นตน้ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการที่ไม่เกิน 
10 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า 

5) มีอ  านาจอนุมติัและมอบอ านาจช่วงอนุมติัรายการลงทุน เช่น การซ้ือขายเงินลงทุนหรือการจดัซ้ือจัดจา้งซ่ึง
ทรัพยสิ์นและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งอนุมติัการด าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ 
ของบริษทัภายในวงเงิน 10  ลา้นบาท 

6) มีอ  านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

7) มีอ  านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั 

8) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

9) ปฏิบติัหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 

อน่ึง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ในเร่ืองเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท์ี่ส าคญัของบริษทัและ/หรือรายการหรือเร่ืองที่กรรมการผูจ้ัดการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัและบริษทัย่อย (ถา้
มี) ในกรณีดงักล่าวรายการหรือเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษทั 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติั 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) กรรมการอสิระ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ  ท่าน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัเป็นผูอ้นุมติัการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก าหนดให้
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บริษทัมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคดัเลือก
บุคคลที่มีความเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็น
อิสระ การที่สามารถเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ โดยใน
การคดัเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนหนา้ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนขา้ราชการ ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผู ้มี
อ  านาจควบคุมของบริษทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัยหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากลกัษณะดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนหนา้ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มืค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การ
ค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั) และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนหนา้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนหนา้ 

(ช) ไม่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั 
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น 
ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย
ล าดบัเดียวกนักบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผู ้ขออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบริษทัแต่งตั้ งบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ี
ก  าหนดไวใ้ห้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระก็ต่อเม่ือบริษทัไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัที่แสดงว่าไดพ้ิจารณา
ตามหลกัในการปฏิบติัหน้าที่และความรับผิดชอบมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 แลว้ว่า การแต่งตั้งบุคคล
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีใน
หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดว้ย 

- ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท  าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนด 

- เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมาไม่พบกรรมการอิสระรายใดมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคล
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลกัเกณฑ์
ที่ก  าหนด 

2) การสรรหากรรมการบริษัท 

  เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ด  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัจึงไม่ไดผ้่านขั้นตอนของคณะกรรมการชุดดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัจะ
เป็นผู ้พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท รวมทั้ งเกณฑ์มาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ที่
เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษทัจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑต่์อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถ้ือหุน้ทุกรายมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคล
ที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับพิจารณาคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการดว้ย 
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  การแต่งตั้งกรรมการมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถ้ือว่าผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(ข) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถ้ือหุน้
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีละคน 

(ค) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะมีพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พิ่มข้ึน
อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

  กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี มติการแต่งตั้ง
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู ่

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

  ในการสรรหาผู ้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู ้จัดการ และรองก รรมการผู ้จัดการ 
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาเบ้ืองตน้ในการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี 
สามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก  าหนดไวไ้ด ้ ทั้งน้ี ใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  บริษทัก  าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วมมีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษทั) และบริษทัไดก้  าหนดให้
บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งนั้นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญั
ในระดบัเดียวกบัที่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการ
เพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

  นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัก  าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้
บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการที่เกี่ยวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการท ารายการส าคญัอื่น
ใดของบริษทัดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ใน
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ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บข้อมูลและการบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้
บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมไดท้นัก  าหนดดว้ย 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยไดก้  าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจซ่ึงจะมีการแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทราบ
เม่ือแรกเขา้ท างาน โดยสรุปนโยบายส าคญัไดด้งัน้ี 

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ตามมาตรา  และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 

2) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.  ภายใน  วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่
บริษทัในวนัเดียวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3) บริษทัมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อเลขานุการบริษทัเกี่ยวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่ง
น้อย  วนัล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือขาย และให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

4) บริษทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานที่เกี่ยวขอ้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัก่อน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณเป็นเวลา  เดือน และควรรอคอยอยา่งนอ้ย  ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอื่น 

การไม่ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดดงักล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่ได้
ล่วงรู้ขอ้มูลภายในท่ีส าคญัคนใดกระท าผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
จนถึงการเลิกจา้ง ทั้งน้ี แนวทางดงักล่าวไดผ้่านการใหเ้ห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าสอบบญัชี (Audit Fee) ใหก้บั บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอส จ ากดั ซ่ึงเป็นส านกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี ประจ าปี  รวมทั้งบุคคลหรือกิจการท่ีผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีสังกดัในรอบ
บญัชีที่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม , ,  บาท (ผูส้อบบญัชีคิดค่าบริการสอบบญัชีในไตรมาสท่ี /  เพิ่มอีก ,  
บาท และยงัไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI ตามวงเงินที่ขออนุมติัไว ้ ,  บาทดว้ย) และมีค่าบริการอื่น ๆ (Non - Audit Fee) 
เช่น ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายส านกังาน อีกจ านวน ,  บาท  
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ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทั ผูบ้ริหาร 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัที่ไดรั้บการยอมรับให้
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการ  

นอกเหนือจากเร่ืองท่ีไดก้ล่าวไปแลว้เบ้ืองตน้ บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ ดงัน้ี 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปกป้องสิทธิของผูถ้ือหุน้ 

บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัต่อการปกป้องสิทธิของผูถ้ือหุน้และการส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิของตน
โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่ง
ในผลก าไร/เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั สิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการรับซ้ือหุน้คืนโดยบริษทั สิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัของบริษทั เช่น การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลการด าเนินงานของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ รวมทั้ง
ขอ้บงัคบับริษทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากการใหสิ้ทธิขั้นพื้นฐานแก่ผูถ้ือหุน้ในดา้นต่างๆ แลว้ บริษทัยงัก  าหนดใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผลการ
ด าเนินงาน นโยบายการบริหาร และขอ้มูลส าคญัอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.ppm.co.th) ซ่ึงถือว่าเป็นช่อง
ทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีผูถ้ือหุน้สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวก ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
แก่ผูถ้ือหุน้ในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ที่ผูถ้ือหุน้ควรจะไดรั้บ 

การประชุมผูถ้ือหุน้ 

ส าหรับปี 2560 บริษทัก าหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 27 เมษายน  ณ หอ้งประชุมใหญ่ของ
บริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมแก่ผูถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่า 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2560 

โดยบริษทัไดจ้ดัท าข่าวแจง้การเผยแพร่เอกสารดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ ้ถือ
หุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอก่อนไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร  

ทั้งน้ี หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชดัเจนว่า วาระดงักล่าวเป็นการเสนอ
เพื่อใหท้ี่ประชุมรับทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งไดร้ะบุวตัถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจน
จ านวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมติั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดร้ะบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการแสดงหลกัฐานในการเขา้ร่วม
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ประชุม หลกัเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั ประวติัของบุคคลที่ เสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ขอ้มูลผูส้อบบญัชี รายช่ือและประวติักรรมการอิสระที่บริษทัเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น
ใหเ้ขา้ร่วมประชุมแทน ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุม แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยก์  าหนด และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัได้
ส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุ้นเดินทางมาใชสิ้ทธิของตนในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ ทั้งน้ี หากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์
จะให้บริษทัช้ีแจงขอ้ซักถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมท่ีน าเสนอสามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้ sec_co775@ppm.co.th 

หรือโทรสารหมายเลข -2281-0735 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบนั บริษทัไดจ้ัดเตรียมสถานที่ประชุมผูถ้ือ
หุ้นที่สะดวกต่อการเดินทางและกวา้งขวาง สามารถรองรับจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างเพียงพอ โดยบริษทัเปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับในจ านวนท่ีเหมาะสม
ท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าเร่ืองการลงทะเบียน รวมถึงเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุม 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีรอง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ รวมทั้งบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อท า
หนา้ท่ีช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามของผูถ้ือหุน้ในประเดน็ท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้ชิญตวัแทนจากหน่วยงานก ากบั
ดูแลจากหน่วยงานภายนอกเขา้สังเกตการณ์การด าเนินการประชุมดว้ย เช่น ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เป็นตน้ 
โดยก่อนเร่ิมเขา้สู่การประชุมประธานในที่ประชุมมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติั
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผูถ้ือหุน้จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึง
เสียง ประธานในที่ประชุมจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชุมรับทราบเม่ือจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ส าหรับ
สิทธิในส่วนแบ่งก าไร บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งช้ีแจงรายละเอียดของจ านวนเงิน
ปันผลทั้งหมดท่ีบริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานในที่ประชุมไดจ้ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและด าเนินการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดแ้สดงความเห็นและตั้งค  าถามในทุกวาระ และไดมี้การบนัทึกประเดน็ค าถามและค าตอบไว้
อย่างชดัเจนครบถว้น ซ่ึงจะช่วยให้ผูถ้ือหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมทราบถึงประเด็นค าถาม – ค  าตอบที่มีการอภิปรายในที่
ประชุม นอกจากน้ี โดยปกติแลว้บริษทัจะถือหลกัปฏิบติัว่า เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้มีโอกาสไดศ้ึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ บริษทัจะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี /  
เม่ือวนัที่  เมษายน  ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  เร่ือง พิจารณาอนุมติัแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้  (วตัถุประสงคข์องบริษทั) เน่ืองจากบริษทัมีแผนจะขยายธุรกิจเกี่ยวกบัการใหเ้ช่าซ้ือแผง
เซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์แต่วตัถุประสงคเ์ดิมที่ระบุไวย้งัมีขอ้ความไม่ชดัเจน และไม่ครอบคลุม จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอให้
ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมัติในเร่ืองดังกล่าว เดิมทีบริษทัมีความประสงค์จะเพิ่มวาระการประชุมอีกวาระหน่ึง แต่ไม่
สามารถด าเนินการใหท้นัตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  ได ้จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มการพิจารณา
วาระดงักล่าวในการพิจารณาวาระอื่น ๆ  
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ทั้งน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรา  แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั พ.ศ.  กล่าวคือ "ประธานในที่
ประชุม มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้
เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เม่ือที่ประชุมพิจารณาแลว้ ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก  าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุมกไ็ด"้  

ในการน้ีเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมในวาระท่ีเพิ่มข้ึนเป็นการล่วงหน้า บริษทัได้
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัวาระดงักล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( www.set.or.th) และ
ผ่านเว๊บไซตข์องบริษทั (www.ppm.co.th) ในวนัที่  เมษายน   

ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุม และจดัส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม พร้อมกบัเผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัภายใน 1 

เดือนนบัจากวนัประชุม ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

2) การปฎิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย 

บริษทัไดต้ระหนักและให้ความส าคญัในสิทธิของผูถ้ือหุ้นทุกราย ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยต่างไดรั้บการ
ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย ทั้งน้ี บริษทัไดใ้ห้สิทธิและเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทั 31 ธนัวาคมของทุกปี อีกทั้งผูถ้ือหุน้ยงัสามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้  

ส าหรับปี 2560 มีกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน บริษทัก าหนดให้ผูถ้ือหุ้นเสนอช่ือรายช่ือ
บุคคลที่มีความเหมาะสม พร้อมขอ้มูลประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติัและการให้ความยินยอมของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ
มายงับริษทัระหว่างวนัที่  ตุลาคม  – 31 มกราคม 2560 แต่ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้รายใดเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั 

การมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถใชห้นังสือมอบ
ฉันทะใหก้บับุคคลที่เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ และไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน
ไวเ้ป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กบัผูถ้ือหุ้นแนบไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใชบ้ตัร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ  
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3) การค านึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

3.1)  การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในหรือภายนอก
บริษัท โดยได้ก  าหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มไดรั้บรู้และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงจะสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัมีความมัน่คงและย ัง่ยืน 
โดยสรุปไดด้งัน้ี 

การปฏิบัติต่อพนักงาน บริษทัตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งและเป็นพลงัขบัเคลื่อนท่ีส าคญัของ
องคก์ร บริษทัจึงใหค้วามส าคญักบัการรักษาและพฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยจดัใหมี้ระบบการบริหารงาน
บุคคลที่เปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัเติบโตในสายอาชีพภายใตร้ะบบการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม ควบคู่ไปกบัการดูแล
ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจ ผลการปฏิบติังาน และความสามารถของ
พนักงาน ตลอดจนจัดให้มีสวสัดิการต่าง ๆ ซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ การจัด
กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้กิจกรรม 5 ส. เพื่อเสริมสร้างสุขลกัษณะและสภาพแวดลอ้มที่ดีใน
การท างาน ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ เพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
ทั้งน้ี ในปี  –  บริษทัไม่มีพนกังานที่เสียชีวิตหรือไดรั้บบาดเจ็บจากการท างานแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี บริษทัมีแผนการประเมินดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้
สามารถปฏิบติังานไดห้ลากหลายยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัยงัสามารถตอบสนองไดท้นัต่อความเปลี่ยนแปลง เช่น การฝึกอบรม 
การสัมมนา และให้โอกาสกบัพนักงานอย่างทัว่ถึง โดยตลอดปี  บริษทัจัดให้มีการอบรมภายในบริษทั 4 หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ หลกัสูตรยกระดบัฝีมือแรงงาน ISO 9001 – 2015, หลกัสูตรการตรวจรับสินคา้ในกลุ่มสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรมใน
ระบบ WMS, หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยภายในคลังสินค้า, หลักสูตรการอบรมความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัระดบัหัวหน้างาน และส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 9 หลกัสูตร ไดแ้ก่ IR Development and 

Trend in Thailand, การก าหนดคุณสมบติัผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) และผูค้วบคุมดูแลการท า
บญัชี (สมุห์บญัชี), การประชุมรับฟังความคิดเห็น เร่ือง มาตรการเตือนผูล้งทุน, จป.หัวหน้างาน, เร่ืองง่าย ๆ สไตล์งบ
การเงิน, ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บญัญติั  ประการของนกับญัชียคุ AEC (ปรับปรุง ), จป.บริหาร 

อน่ึง บริษัทยงัมีนโยบายให้พนักงานหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิทุกประเภท โดย
พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีปกป้อง และรักษาความลบัอนัเกี่ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้ น
ร่ัวไหลและตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษทั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้
รับอนุญาต อีกทั้งพนกังานทุกคนตอ้งเคารพและใหเ้กียรติทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น และไม่น าผลงานอนัมีทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น บริษทัมีนโยบายในการสรรหาผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ๆ มาไวเ้พื่อจดัจ าหน่าย รวมทั้งนโยบาย
การขยายฐานลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหบ้ริษทัมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้างผลก าไรใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง 
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โดยบริษทัจะด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบและโปร่งใส เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ผูถ้ือ
หุน้ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว 

การปฏิบัติต่อลูกค้า  บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ จัดให้มี
หน่วยงานใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือลูกคา้ในเร่ืองต่างๆ รับฟังขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัจะไม่น า
ขอ้มูลหรือความลบัของลูกคา้ไปเผยแพร่ นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดราคาขายสินคา้ท่ีเหมาะสมใหแ้ก่
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั สินคา้ของบริษทัตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี   

การปฏิบัติต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี้ บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีทุกรายอยา่งเป็นธรรม ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการคา้และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในการช าระคืนหน้ี เงินกูย้ืม ดอกเบ้ีย และความ
รับผิดชอบในหลกัประกนัต่าง ๆ  เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (To create a win/win 

partnership) ทั้งน้ี หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งสัญญาท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัจะแจ้งให้เจา้หน้ี / คู่คา้
ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ข 

นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามส าคญัต่อการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งมัน่ใจว่ากระบวนการคดัเลือกและ
การปฏิบติัต่อคู่คา้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการมีคู่คา้ที่มีช่ือเสียงที่ดี มี
จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และค านึงถึงสวสัดิการของพนกังานที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเรียนรู้จุดแขง็ของกนัและกนั
เพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจร่วมกนัใหมี้ความกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ส าหรับเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ มีดงัน้ี 

. มีประวติัทางการเงินที่เช่ือถือได ้และมีศกัยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัไดใ้นระยะยาว 

. ผลิต หรือจ าหน่ายสินคา้ที่มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได  ้

. ใหบ้ริการดา้นการส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามก าหนด และไม่มีสินคา้ที่เสียหายระหว่างการจดัส่ง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง บริษทัมีนโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจกบัคู่แข่งที่เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ประเภท
เดียวกนัรายอื่นดว้ยการปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดีและตามที่กฎหมายไดก้  าหนดไว ้ ไม่ล่วงละเมิดหรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉ้อฉล กล่าวร้ายป้ายสี กลัน่แกลง้ หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริงของคู่แข่ง ทั้งน้ี ในปี 2560 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  บริษัทให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา
เปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคมที่จะ ร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยืนสืบไป บริษทั จึง
ไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม อย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจ ภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ดงัน้ี 

 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบติั ตามกฎหมาย
และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

 มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบติักนั
ภายในองคก์ร 
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 ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทั มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

 เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนท่ี
บริษัท ตั้ งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้ งท่ีด  าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  กบัชุมชนโดยรอบในพื้นท่ี ท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินธุรกิจอยูต่าม
ควรแก่กรณี 

 ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลการทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวิต
และทรัพย์สิน อันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมือ อย่างเต็มที่กับ
เจา้หนา้ที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

3.2) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษทัจัดให้มีช่องทางที่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ( Whistle 

Blower Hotline) ในเร่ืองที่อาจเป็นปัญหา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกบัการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทาง
การเงินที่ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง ดงัน้ี 

- จดหมายทางไปรษณีย ์: ส านกัเลขานุการบริษทั บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

- E-mail : sec_co775@ppm.co.th 

- เวบ็ไซตบ์ริษทั http://www.ppm.co.th/contactus 

- แบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีอาจจะส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นตอ้งจัดให้มีการควบคุมและก าหนดมาตรการในการ
เปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด โดยสารสนเทศ
ดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 

Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ppm.co.th) 

บริษทัไดย้ดึถือและปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ ที่ก  าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอยา่งเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจได้
ว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้งและเป็นหลกัประกนัให้ผูถ้ือหุ้นเช่ือมัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจที่ถูกตอ้ง โปร่งใส ตรงไปตรงมา ทั้งน้ี บริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดใหมี้กรรมการอิสระท่ี
มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินอยู่ดว้ยเพื่อท  าหนา้ที่ก  ากบัดูแลสอบทานความน่าเ ช่ือถือและ
ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ท าใหม้ัน่ใจไดว้่างบ
การเงินของบริษทัสามารถเช่ือถือได ้
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ในการน้ี บริษทัจึงถือโอกาสเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ณ วนัที่  ธนัวาคม * (ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่  

ธันวาคม 9 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 9 

ธันวาคม  

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / ลดลง 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

นายปกรณ์ บริมาสพร ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
กรรมการอิสระ 

466,800 466,800 - 0.11% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
นายจงเจตน์ บุญเกิด รักษาการประธานกรรมการ, 

รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

100,000 150,350 50,350 0.04% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
- 

- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
พลเอกจักรกฤษณ์ พงษ์-
ภมร 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

- 
- - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
นายนเรศ วชิรพนัธ์ุสกุล กรรมการอิสระ 1,160,000 1,160,000 - 0.27% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
น า ย ช า น า ญ  พ ร พิ ไ ล
ลกัษณ์ 

ก ร ร ม ก า ร ,  ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  แ ล ะ
กรรมการผูจ้ดัการ 

102,400,000 102,815,733 415,733 24.36% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
นางกนกกร แทนไกรศร กรรมการ, กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจ้ดัการ 

112,400,000 114,221,240 1,821,240 27.07% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ, กรรมการบริหาร 

และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

80,000 120,280 40,280 0.03% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
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ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่  

ธันวาคม 9 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ณ วันที่ 9 

ธันวาคม  

จ านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / ลดลง 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

นางสาวราณี จิรองักูรสกุล ผู ้อ  า นว ยกา ร ฝ่ า ยขา ยและ
ก า ร ต ล า ด วั ต ถุ ดิ บ
อุตสาหกรรม 

 

20,000 

 

20,000 

 

- 
 

0.00% 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
นายปิยวฒัน์ ทองทา ผู ้อ  า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย บ ริ ห า ร

ทรัพยากรมนุษย ์

- - - - 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
 

หมายเหตุ : ระหว่างปีมีกรรมการลาออกจากต าแหน่งและแต่งตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 
                  -   รศ.ดร.เอกพร รักความสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 กุมภาพันธ์  

                  -  นายปกรณ์ บริมาสพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันท่ี  มีนาคม  เป็นต้นไป  

 

นอกจากน้ี บริษทัจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์เพื่อท าหน้าท่ีให้บริการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของบริษทัท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มทั้งผูล้งทุนรายยอ่ย ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และทัว่ถึงผ่านกิจกรรมการส่ือสารท่ีหลากหลาย  

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

นอกเหนือจากการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอแลว้ ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัยงัจดัให้
มีการปฐมนิเทศเพื่อน าเสนอขอ้มูลที่ส าคญัของบริษทั  

จากการด าเนินธุรกิจตามแนวปฏิบติัที่ดีของหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัส่งผลใหใ้นปี 2560 บริษทัไดรั้บ
ผลคะแนนจากการประเมินของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการ ดงัน้ี 

1) จากการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษทัไดรั้บคะแนน  97.50 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษทัจดทะเบียนโดย
รวมอยูท่ี่ 91.97 คะแนน ซ่ึงการประเมินดงักล่าวถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  

2) จากผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัจดทะเบียนไทย บริษทัไม่ไดรั้บผลการประเมิน เน่ืองจากระหว่างปี  
หลกัทรัพยข์องบริษทัติดเคร่ืองหมาย "SP" สาเหตุมาจากการน าส่งงบการเงินไตรมาส /  ต่อส านกังาน
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่าชา้ ทั้งน้ีบริษทัน าส่งงบการเงินไตรมาสดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 



77 

นอกเหนือจากผลการประเมิน/ผลส ารวจซ่ึงจดัข้ึนโดยหน่วยงานต่างๆ แลว้ บริษทัไดจ้ัดท าแบบประเมินตนเอง
ส าหรับการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีโดยอา้งอิงแบบประเมินที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พบว่ายงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนข้ึนเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ย เน่ืองจาก
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการสรรหาบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการและ/
หรือผูบ้ริหารสูงสุด รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทน โดยการพิจารณาคดัเลือกบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดก้  าหนดไว ้การก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากการเทียบเคียงกบั
อตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ แลว้น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั 
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นโยบายภาพรวม 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม รวมทั้งจัดจ าหน่ายวสัดุเพื่อใชใ้นงานก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินงานกว่า 20 ปี บริษทัตระหนกั
และใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี นอกเหนือจากภารกิจในการมุ่งสู่การเป็นผูน้  าในธุรกิจกระจายสินคา้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการพฒันาความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ีระบบการท างานแลว้ บริษทัยงัให้
ความส าคญัต่อการรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ตลอดจนการตอบแทนสังคมและการใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการมุ่งเนน้การด าเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามก าลงัความสามารถของบริษทัภายใตป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรับทราบ ท าความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
 

บริษทัจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัประจ าปี 2560 ข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินกิจการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ผูถ้ือหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นักลงทุน และประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบและเขา้ใจภาพรวมการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ซ่ึงครอบคลุมหลกัการในดา้นต่างๆ เช่น การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม รวมทั้งการพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมท่ีส าคญัของบริษทัตาม “แนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” จัดท าโดยสถาบนัธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยบริษทัได้
พฒันากระบวนการจดัท ารายงานและเน้ือหาใหมี้ความสอดคลอ้งตามกรอบการรายงานฯ ทั้งน้ี การรวบรวม จดัเกบ็ ค  านวณ 
และวดัผลขอ้มูลปี 2560 น้ีอาจจะมีขอ้มูลบางส่วนไม่ครบถว้นตามท่ีกรอบการรายงานแนะน าไว ้ โดยบริษทัมีเป้าหมายท่ีจะ
จดัท ารายงานใหมี้ความสมบูรณ์และเป็นไปตามกรอบการรายงานดงักล่าวใหม้ากที่สุดในอนาคต 

 

1) ประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม โดยบริษทัไดก้  าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อ
คู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเสมอภาค ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ 
หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ กรณีที่มีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด 
ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัที่ดี ไม่ละเมิดความลบั
หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษทัตระหนักและให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่
เลือกปฏิบติัดว้ยสาเหตุอนัเน่ืองมาจากความเหมือนหรือความแตกต่างทั้งทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา หรือ
สถานภาพอื่นใด รวมทั้งเคารพในศกัด์ิศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตวั และสิทธิของแต่ละบุคคล ไม่กระท าการใดๆ หรือ
ส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ และจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานทุกคนในบริษทั เช่น 
ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน และขอ้มูลส่วนอื่นๆ ของพนกังาน การเปิดเผยหรือโอนถ่ายขอ้มูลส่วนตวัของ
พนกังานจะกระท าไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ั้น 

3) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่ายิ่งและเป็นพลงัขบัเคลื่อนท่ีส าคัญขององค์กรให้ไปสู่
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษทัจึงให้
ความส าคญัเร่ิมตั้งแต่การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี และมีความพร้อมท่ีจะเข้า
มาร่วมท างานกบับริษทัควบคู่ไปกบัการรักษาและพฒันาบุคลากรที่มีอยูแ่ลว้ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่างๆ เพิ่ม
มากข้ึน สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความรักความผูกพนัซ่ึงกนัและกนั รู้จกัช่วยเหลือเกื้อกูล ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส่งเสริมให้
เกิดสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน ท าใหก้ารท างานของพนกังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาก าหนดอตัราค่าจา้งพนกังานดว้ยความเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั และ
เทียบเคียงอุตสาหกรรมในระดบัเดียวกนัได ้รวมทั้งมีการสนบัสนุนเงินช่วยเหลือ เงินรางวลัจูงใจในการท างาน และเงินกูย้มื
ฉุกเฉิน รวมถึงสวสัดิการต่างๆ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวสัดิการบา้นพกัพนกังาน ชุดฟอร์มพนกังาน งานเลี้ยงสังสรรค์
ประจ าปี เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัจดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศใหก้บัพนกังานเขา้ใหม่ทุกคน โดยมุ่งเนน้ใหรั้บทราบ
นโยบาย ขอ้หา้ม ขอ้ปฏิบติั ความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจ ฯลฯ มุ่งส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและ
กนั พฒันาทกัษะการท างานให้เพิ่มข้ึนโดยการฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและภายนอกบริษัท 
การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจดัใหมี้กระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติัของพนกังานและ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในสายงานนั้นๆ ดว้ยความเป็นธรรมอีกดว้ย  

โดยในปี 2560 บริษทัจดัใหมี้การอบรมภายในบริษทั 2 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรยกระดบัฝีมือแรงงาน ISO 9001 

– 2015, หลกัสูตรการตรวจรับสินคา้ในกลุ่มสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรมในระบบ WMS, หลกัสูตรการอบรมความปลอดภยั
ภายในคลงัสินคา้, หลกัสูตรการอบรมความปลอดภยัเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบัหัวหนา้งาน และส่งพนักงานเขา้ร่วม
อบรมกบัหน่วยงานภายนอก 9 หลกัสูตร ไดแ้ก่ IR Development and Trend in Thailand, การก  าหนดคุณสมบติัผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี (สมุห์บญัชี), การประชุมรับฟังความคิดเห็น เร่ือง 
มาตรการเตือนผูล้งทุน, จป.หวัหนา้งาน, เร่ืองง่าย ๆ สไตลง์บการเงิน, ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บญัญติั  
ประการของนกับญัชียคุ AEC (ปรับปรุง ), จป.บริหารรวมค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทั้งหมดทั้งหมด 10,478.48 บาท 
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4) ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกสินคา้ที่จะน ามาจดัจ าหน่าย โดยตระหนกัเสมอว่าสินคา้ที่น ามา
จัดจ าหน่ายให้กบัลูกคา้นั้นตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามหลกัสากล ผลิตจากแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับ โดย
สินคา้ท่ีน าเขา้มาจ าหน่ายจะตอ้งมีใบรับรองคุณภาพจากแหล่งผลิตท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี บริษทัยงัจัดให้มีทีมงานคอยให้
ค  าแนะน าและบริการทั้งก่อนและหลงัการขาย  

5) ผลติภัณฑ์กบันวตักรรม 

จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
คัดเลือกหรือสรรหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ เข้ามาจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้น าเขา้
อะลูมิเนียมเกรดพิเศษส าหรับท าวสัดุมุงหลงัคาเขา้มาจ าหน่ายเพื่อเป็นวสัดุทางเลือกใหม่นอกเหนือจากการใชว้สัดุมุงหลงัคา
ทัว่ไปภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “K-Roof” ซ่ึงถือเป็นนวตักรรมใหม่ส าหรับเทคโนโลยกี่อสร้างในอนาคต  

ดว้ยคุณสมบติัพิเศษทางดา้นโลหะของอะลูมิเนียมซ่ึงทนต่อการกดักร่อน สามารถทนต่อฝนและกรดได ้ จึงท าให้
ไม่เกิดสนิมและไม่ร่ัวซึม ช่วยยดือายกุารใชง้านใหย้าวนาน สามารถสะทอ้นความร้อนไดดี้ส่งผลใหอุ้ณหภูมิภายในอาคาร
ไม่สูงข้ึนตามสภาพอากาศภายนอก ท าให้เคร่ืองปรับอากาศท างานน้อยลง ช่วยประหยดัพลังงาน ประกอบกบัหลังคา
อะลูมิเนียมมีน ้ าหนักเบากว่าวสัดุมุงหลงัคาประเภทอื่นๆ จึงสามารถลดโครงสร้างของหลงัคาลงได ้รวมทั้งลกัษณะการ
ติดตั้งท่ีง่ายและรวดเร็ว เคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตั้งและขนส่ง นอกจากน้ี หลงัคาอะลูมิเนียม
ยงัเป็นวสัดุทรงคุณค่าสามารถน ากลบัมารีไซเคิลใชง้านใหม่ได ้ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่าสูงสุด  

เพื่อเป็นการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์หลังคาอะลูมิเนียมชีท “K-Roof” บริษัทจึงได้น าตัวอย่าง
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเขา้รับการทดสอบจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเพื่อทดสอบคุณสมบติัเร่ือง
การทนต่อการกดักร่อน โดยผลการทดสอบกรดเกลือ 3.5% พบว่าแผ่นหลงัคาอะลูมิเนียมชีท K-Roof สามารถทนต่อการกดั
กร่อนไดดี้กว่าวสัดุมุงหลงัคาทัว่ไป ดว้ยคุณสมบติัของอะลูมิเนียมซ่ึงแตกต่างจากเหลก็ อะลูมิเนียมออกไซดจ์ะท าหนา้ท่ีเป็น
ชั้นปกป้องไม่ให้เกิดการกดักร่อนข้ึนท่ีแผ่นอะลูมิเนียมเม่ือท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน ซ่ึงเหมาะกบัอาคารบา้นเรือนชายฝ่ัง
ทะเล โรงเลี้ยงสัตว ์โรงพืชผลเกษตร – สารเคมี ที่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่มีการกดักร่อนสูง 
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นอกจากน้ี อะลูมิเนียมชีท K-Roof ยงัผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครธนบุรีใน
การทดสอบคุณสมบติัเร่ืองการสะทอ้นพลงังานรังสีอาทิตย ์(Solar Reflectance) ที่ทดสอบดว้ยเคร่ือง Shimadzu UV-3100 

(UV-VIS-NIR Recording Spectrophotometer) โดยค่าการทดสอบที่ไดจ้ะถูกน ามาค านวณหาค่าการสะทอ้นพลงังานรังสี
อาทิตยต์ามมาตรฐาน ASTME903_82 และทดสอบวดัค่าการคายความร้อนดว้ยเคร่ือง Emissometer ของบริษทั Devices & 

Services รุ่น AE. จากผลการทดสอบพบว่าอะลูมิเนียมชีท K-Roof จะดูดกลืนความร้อนไดน้อ้ยกว่าวสัดุมุงหลงัคาทัว่ไป ท า
ใหอุ้ณหภูมิใตแ้ผ่นหลงัคาอะลูมิเนียมเยน็กว่าวสัดุมุงหลงัคาทัว่ไปถึง 3-12 องศา  

 

ช้ินงาน 
ค่าการสะท้อน 

พลังงานรังสีอาทิตย์ (%) 

ค่าการดูดกลืน 

พลังงานรังสีอาทิตย์ (%) 

ค่าการคายพลังงาน 

ความร้อน 

แผ่นอะลูมิเนียมผิวเรียบ 79.6 20.4 0.10 

แผ่นอะลูมิเนียมผิวส้ม 75.8 24.2 0.14 

แผ่นเหลก็อะลูซ้ิง 58.0 42.0 0.39 

 

ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้ งให้ความรู้เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ชนิดผ่านส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนาตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ รวมทั้ง
ปลูกฝังค่านิยมการใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้และผูท่ี้สนใจทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นอีกหนทางหน่ึง
ในการช่วยดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

ฟิล์มป้องกนัการกดักร่อนที่เกิดกบัผิว
อะลู เน

สนิมที่เกิดขึน้กบัผิวของหลงัคาเหลก็ 
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การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

ในปี 2560 ไม่พบการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและ /หรือ
การด าเนินธุรกิจท่ีฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกบัหลกัการทั้ง 8 ขอ้ ซ่ึงไดแ้ก่ การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงาน
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า โดยการน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ เช่น การใชก้ระดาษสอง
หน้า การปิดเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในช่วงพกังาน หรือช่วงที่ผูบ้ริหาร พนักงาน ไม่ไดอ้ยู่ในห้องท างานเป็น
เวลานาน การใชร้ถร่วมกนัในทางเดียวกนั ซ่ึงการท ากิจกรรมดงักล่าว แมจ้ะไม่ส่งผลชดัเจนในเชิงตวัเลขค่าพลงังาน หรือ
ค่าใชจ่้ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตวั และน ากลบัไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของครอบครัว เพื่อเป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม 

กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

 ในปี 2560 โครงการเดอะศาลายา ซ่ึงเป็นโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั ไดร่้วมมือกบัชุมชนทอ้งถิ่น
ในการเกบ็ผกัตบชวา ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคใหญ่ต่อการไหลเวียนของน ้าในคลองมหาสวสัด์ิ จงัหวดันครปฐม เพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์ของสภาพแวดลอ้มของชุมชน และความเป็นธรรมชาติท่ีเหมาะสมแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจ นอกจากน้ียงั
ไดร่้วมมือกบัชมรมจิตอาสา อ  าเภอพุทธมณฑล โดยการเอื้อเฟ้ือสถานท่ีและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมดว้ย 

 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปช่ัน 

นโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณ
ของบริษทั ซ่ึงไดผ้่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้เม่ือวันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2558 นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การ
ด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และหา้มจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั  
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แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการดูและและควบคุมดูแลเพือ่ป้องกนัและตดิตามความเส่ียงจากการทุจริต 
 

 บริษทัก าหนดให้มีแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่ สรุปไดด้งัน้ี 

 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุม
ระบบงานส าคญัต่าง ๆ  เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซ้ือจดัจา้ง ระบบการบนัทึกบญัชี การช าระ
เงิน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัแนวทางในการแกไ้ขที่เหมาะสม จดัใหมี้ช่องทางการรับแจ้งขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนการฝ่า
ฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถร้องเรียนผ่านทางวาจา จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ www.ppm.co.th 

หรือรายงานตรงต่อบริษทัผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงมีการใหข้อ้มูลในการ
ติดต่ออยา่งชดัเจนทั้งในเว็บไซต ์แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รวมทั้งรายงานประจ าปีของ
บริษทัเพื่อใหมี้การตรวจสอบขอ้มูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเขา้สู่กระบวนการพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป  อกัทั้ง บริษทัมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอ้มูลของ
ผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษทั และ/
หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง กรณีที่สามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัจะแจง้ผลการด าเนินการ
ใหรั้บทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) 
และรายงานใหผู้มี้อ  านาจทราบตามล าดบั 

แนวทางในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัติในการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
การคอร์รัปช่ัน 

 หากบริษทัมีการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั่นแลว้พบว่า ขอ้มูลจากการตรวจสอบหรือข้อ
ร้องเรียน มีหลกัฐานที่มีเหตุอนัควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั หรือแนวทาง
ปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุม
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 ทั้งน้ีบริษทัจัดให้มีการส่ือสารแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการคอร์รัปชัน่น้ี  โดยการ
ส่ือสารไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และก าหนดใหก้ารด าเนินการทุกกระบวนการอยูใ่นขอบข่ายของ
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด หรือถา้เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานเน่ืองจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กใ็หรั้บ
โทษตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งขอ้กฎหมายโดยไม่มีการด าเนินการใหพ้น้ผิด  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง
สามท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยการ
สอบถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารในดา้นต่างๆ    ส่วน คือ  

 1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  
 2) การบริหารความเส่ียง  
 3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  
 4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
 5) ระบบการติดตาม  

 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบติั
ตามอย่างมีประสิทธิผล โดยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไป ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส 
งบการเงินประจ าปีของบริษทัตามท่ีควรอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอยา่ง
ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทับรรลุวตัถุประสงค์ที่
ก  าหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ทั้ งน้ี ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส าคญัซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของบริษทัแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในใน
เร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ โดย
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ ทั้งน้ี กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบจะก ากบัเร่ือง
การเป็นองคก์รที่มีกระบวนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใหม้ากข้ึนดว้ย 

 บริษทัไดจ้ัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู ้บริหารไดส้นับสนุนให้
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการควบคุมภายใน โดยจดัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการที่ดี ก  าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน รวมทั้งไดก้  าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระดบัอ  านาจการบริหาร และระดบัการอนุมติัรายการท่ีเหมาะสมอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  อีกทั้งบริษทั ไดจ้ัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบติังานของกิจกรรมต่างๆ ให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทัโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีขอ้บกพร่องที่เป็น

การควบคุมภายใน 
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สาระส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด ส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษทัมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/ห รือ ผู้สอบบัญชีต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

- ไม่มี – 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  พฤศจิกายน  ไดมี้มติแต่งตั้งนางสาวสรวีย ์
ชยัศยานนัท ์ใหด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  มกราคม  โดยผูต้รวจสอบภายในทั้ง  
ท่าน เป็นผูมี้ความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทั จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าวได้
อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

 ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในของบริษทั จะตอ้งผ่าน
การอนุมติัหรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตาม
ธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใหฝ่้ายจดัการ
มีอ  านาจเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป โดยฝ่ายจดัการสามารถท าธุรกิจดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมี
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกนักับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัดว้ยอ  านาจ
ต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง 

ส าหรับงวดบญัชีรายปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการกบับุคลที่เกี่ยว
โยงกนัโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบท า
หน้าที่สอบทานแลว้และมีความเห็นว่า รายการระหว่างกนัทุกรายการเป็นการท ารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไป
ในทางการคา้ปกติ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการระหว่างกนั 
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การท ารายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปี 2559 และปี 2560 มีดงัน้ี  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 

     

1. บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง 
จ ากดั (PFP)  

– ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑช์นิดอ่อนตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะรายการ 

1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

2. ลูกหน้ีการคา้ 

3. ซ้ือสินคา้ 

4. เจา้หน้ีการคา้ 

5. ซ้ือทรัพยสิ์น 

6. ขายทรัพยสิ์น 

7. ลูกหน้ีอ่ืน 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
PFP เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัมีอ านาจควบคุมการบริหารงานของ PFP 

ทั้งหมด 

 

 

 

 

27.756 

16.817 

0.108 

- 

0.650 

0.001 

- 

 

 

33.427 

28.356 

0.010 

- 
0.535 

- 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัขายสินคา้ท่ีเป็นวสัดุและวตัถุดิบให้กบั PFP เพ่ือน าไปผลิตสินคา้ตามค าสั่ง
ซ้ือใหก้บัลูกคา้ของ PFP โดยบริษทัก าหนดราคาขายสินคา้ให ้ PFP โดยพิจารณา
จากตน้ทุนสินคา้บวกด้วยอตัราก าไรขั้นตน้ รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขทางการคา้
เช่นเดียวกนักบัการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืนๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีจ าหน่าย
ใหก้บั PFP บริษทัเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายและผูน้ าเขา้โดยตรง 
 

บริษทัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นวตัถุดิบจาก PFP เพ่ือจ าหน่ายตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ราย
หน่ึง โดยราคาซ้ือเป็นไปตามราคาตลาด 
 

บริษทัซ้ือทรัพยสิ์นประเภทยานพาหนะจาก PFP โดยราคาซ้ือเป็นไปตามราคา
ตลาด  
 

บริษทัขายทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้กบั PFP โดยราคาขายเป็นไป
ตามราคาตลาด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวได้กระท าอยา่งยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 

   
 

 

2. บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากัด (SPPM) – 

ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนและให้บริการ 
ออกแบบ จัดหา และติดตั้ งอุปกรณ์ผ ลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือก 

 

 

 

ลกัษณะรายการ 

1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

2. ลูกหน้ีการคา้ 

3. ซ้ือสินคา้ 

4. เจา้หน้ีการคา้ 

5. ขายทรัพยสิ์น 

6. รายไดอ่ื้น 

7. ลูกหน้ีอ่ืน 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
SPPM เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือ
หุน้ในสัดส่วนร้อยละ 9.96 ของทุนจดทะเบียน 
บริษัทมีอ านาจควบคุมการบริหารงาน ของ 
SPPM ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 

0.526 

0.126 

- 

- 
0.020 

1.288 

0.004 

 

1.789 

1.225 

- 

- 
0.040 

1.752 

0.025 

บริษทัขายสินคา้ท่ีเป็นวสัดุและวตัถุดิบใหก้บั SPPM เพ่ือน าไปจ าหน่ายตามค าสั่ง
ซ้ือให้กับลูกค้าของ SPPM โดยบริษัทก าหนดราคาขายสินคา้ให้ SPPM ซ่ึง
พิจารณาจากตน้ทุนสินคา้บวกดว้ยอตัราก าไรขั้นตน้ รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขทาง
การคา้เช่นเดียวกนักบัการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้รายอ่ืนๆ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ท่ี
จ าหน่ายใหก้บั SPPM บริษทัเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายและผูน้ าเขา้โดยตรง 

บริษทัขายทรัพยสิ์นประเภทเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ส านักงานให้กบั SPPM โดย
ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด 

บริษทัได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกบั SPPM รวมถึงบริษทัได้ท า
สัญญาเช่าโดยให ้SPPM เช่าอาคารส านักงานส านักงาน ชั้น  (บางส่วน) ขนาด
พ้ืนท่ีใชส้อย   ตรม. เพื่อใชเ้ป็นส านักงานท่ีท าการโดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย.. 2559 – 31 มีนาคม. 2562 ในอตัราค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 
46,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวได้กระท าอยา่งยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 

     

3. บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ ากดั (PPD) 

– ประกอบธุรกิจน า เข้าและจัดจ าหน่าย
อะไหล่ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ 

ลกัษณะรายการ 

1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

2. ลูกหน้ีการคา้ 

3. ซ้ือสินคา้ 

4. เจา้หน้ีการคา้ 

5. ซ้ือสินทรัพย ์

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใน PPD มีความเก่ียวขอ้ง
เป็นเครือญาติกับนายช านาญ พรพิไลลักษณ์ 
กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

- 
- 

0.100 

0.012 

- 
 

 

- 
- 

0.140 

0.021 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทขายสินคา้ให้กับ PPD เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อให้กับลูกคา้ของ PPD โดย
บริษทัก าหนดราคาขายสินคา้ให้ PPD โดยพิจารณาจากต้นทุนสินคา้บวกด้วย
อตัราก าไรขั้นตน้ รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เช่นเดียวกนักบัการขายสินคา้
ใหก้บัลูกคา้รายอ่ืนๆ  
 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัไม่ได้มีการเก็บสต๊อคสินคา้ประเภทขอ้ต่อต่างๆ เช่น ท่อ
ทองแดงยี่ห้ออ่ืนๆ ลวดเช่ือม ขอ้อ่อนทองแดง ฯลฯ บริษทัจึงได้สั่งซ้ือสินคา้
ดงักล่าวจาก PPD ในราคาตลาดเพื่อน ามาจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวได้กระท าอยา่งยุติธรรม
ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 

     

4. นายกานต ์ พรพิไลลกัษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะรายการ 

1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

2. รับคืนสินคา้ 
3. ลูกหน้ีการคา้ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บุตรของนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ และ 

นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการและผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.098 

0.103 

0.14 

 

 

 

 

 

 

- 
- 
- 

บริษทัไดเ้รียกเก็บคา่น ้ าและคา่ไฟกบันายกานต ์ พรพิไลลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเจา้ของ
ร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้เดอะ ศาลายา มอลล์ โดยก าหนดเง่ือนไขทางการคา้และ
อตัราเช่นเดียวกนักบัการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้รายอ่ืนๆ 
  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวได้กระท าอยา่งยุติธรรม
ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 

5. นางเตือนใจ  พรพิไลลกัษณ์ ลกัษณะรายการ 

คา่เช่าจ่าย 

 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
มารดาของนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการ
และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.055 

 

1.055 

 

 

 

บริษทัท าสัญญาเช่าอาคารส านกังาน 3 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อยรวม 650 ตร.ม. จาก
นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 

2560 – 31 ก.ค. 2563 ในอัตราค่าเช่าราย 3 เดือน งวดละ 263,700 บาท ซ่ึงเป็น
อัตราเดียวกับสัญญาเช่าระหว่างนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์ กับส านักงาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์(ราคาทุน) ซ่ึงมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2563 ในอตัราคา่เช่ารายเดือนๆ ละ 87,900 บาท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

อตัราคา่เช่าดงักล่าวเป็นไปตามอตัราค่าเช่าท่ีส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยเ์รียกเก็บตามจริง เป็นรายการท่ีไดก้ระท าอยา่งยติุธรรมตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) โดยผูใ้หเ้ช่า
มิไดมี้ส่วนไดเ้สียหรือไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ จากการใหเ้ช่าอาคาร 
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รายการเงนิให้กู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและกรรมการ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

ปี 2559 ปี  

     

1. บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง 
จ ากดั (PFP)  

– ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุ -
ภณัฑช์นิดอ่อนตวั 

 

 

ลกัษณะรายการ 

1. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและส่วนของเงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

. เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 

. ดอกเบ้ียคา้งรับ 

. ดอกเบ้ียรับ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
PFP เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้
ในสัด ส่วนร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัมีอ านาจควบคุมการบริหารงานของ PFP 

ทั้งหมด 

 

15.000 

 

30.250 

0.079 

0.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 

 

50.250 

- 
1.414 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ PFP เพื่อเสริมสภาพคล่องภายในบริษทั 
โดย PFP ไดท้ าสัญญากูย้ืมเงินกบับริษทัจ านวน 12 ฉบบั ตน้เงิน .  ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ฉบบัท่ี  –  สัญญาลงวนัท่ี / /  ตน้เงินฉบบัละ  ลบ. รวม  ลบ. ดอกเบ้ีย
ร้อยละ .  สัญญาส้ินสุดวนัท่ี / / , / / , / /  และ / /  
ตามล าดบั 

ฉบบัท่ี  สัญญาลงวนัท่ี / /  ตน้เงิน .  ลบ. ดอกเบ้ียร้อยละ .  สัญญา
ส้ินสุดวนัท่ี / /  

ฉบบัท่ี  สัญญาลงวนัท่ี / /  ตน้เงิน  ลบ. ดอกเบ้ียร้อยละ .  สัญญาส้ินสุด
วนัท่ี / /  

ฉบบัท่ี  สัญญาลงวนัท่ี / /  ตน้เงิน  ลบ. ดอกเบ้ียร้อยละ .  สัญญาส้ินสุด
วนัท่ี / /  

ฉบบัท่ี  สัญญาลงวนัท่ี / /  ตน้เงิน  ลบ. ดอกเบ้ียร้อยละ .  สัญญา
ส้ินสุดวนัท่ี / /  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

ปี 2559 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี  –  สัญญาลงวนัท่ี / /  ต้นเงินฉบับละ  ลบ. รวม  ลบ. 
ดอกเบ้ียร้อยละ .  สัญญาส้ินสุดวนัท่ี / / , / / , / /  และ 

/ /  ตามล าดบั  

หมายเหตุ : บริษทัอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้นท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้กระท าอยา่งยติุธรรม
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

ปี 2559 ปี  

     

2. บริษทั โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากดั (SPPM)  

– ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนและให้บริการ 
ออกแบบ จัดหา และติดตั้ งอุปกรณ์ผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือก 

 

ลกัษณะรายการ 

1. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและส่วนของเงินใหกู้ย้ืม
ระยะยาวท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 

. เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 

. ดอกเบ้ียคา้งรับ 

. ดอกเบ้ียรับ 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
SPPM เป็นบริษทัย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.96 ของทุนจดทะเบียน 
บริษทัมีอ านาจควบคุมการบริหารงานของ SPPM 

ทั้งหมด 

 

18.000 

 

11.000 

0.032 

0.091 

 

 

17.000 

 

6.000 

- 

1.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ SPPM เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษทัในช่วงเร่ิมตน้ประกอบกิจการ โดยในปี 2560 SPPM ได้ท าสัญญา
กูย้ืมเงินกบับริษทั  
ฉบบัท่ี -  ตน้เงินฉบบัละ  ลา้นบาท รวม .  ลา้นบาท ลงวนัท่ี  มิ.ย. 60 

ดอกเบ้ียร้อยละ 3.10 ต่อปี สัญญาส้ินสุดวนัท่ี / /  และ / /  ตามล าดบั 

ฉบบัท่ี  ตน้เงิน  ลา้นบาท ลงวนัท่ี  ธ.ค.  ดอกเบ้ียร้อยละ .  ต่อปี สัญญา
ส้ินสุดวนัท่ี / /  

ฉบบัท่ี  ตน้เงิน  ลา้นบาท ลงวนัท่ี 19 ธ.ค. 60 ดอกเบ้ียร้อยละ 3.10 ต่อปี สัญญา
ส้ินสุดวนัท่ี / /   
หมายเหตุ : บริษทัอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้นท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวไดก้ระท าอยา่งยุติธรรม 
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ์ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

ปี 2559 ปี  

     

3. นางกนกกร  แทนไกรศร 

 

ลกัษณะรายการ 

เจา้หน้ีอ่ืน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 

0.301 

 

 

 

0.719 

นางกนกกร แทนไกรศร ไดส้ ารองเงินจ านวนหน่ึงเพื่อเป็นคา่ใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานต่างๆ รวมถึงงานประชาสัมพนัธ์ศูนยก์ารคา้เดอะศาลายา 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวไดก้ระท าอยา่งยุติธรรม 
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) 
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ข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

บริษทัก  าหนดขั้นตอนในการท ารายการระหว่างกนัของบริษทัและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ว่า ผูบ้ริหารและผูมี้
ส่วนไดเ้สียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าว โดยบริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น 
โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทั
จะจดัใหมี้บุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือส านกังานกฎหมาย เป็นตน้ 
ที่เป็นอิสระจากบริษทัและบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเห็นของ
บุคคลที่ มีความรู้ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถ้ือหุ้น แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นที่ส าคญัของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก  าหนดโดยสมาคมนกับญัชีดว้ย 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในอนาคตบริษทัคาดว่าการซ้ือขายสินคา้ระหว่างบริษัทกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้จะมีเพียงบริษัท พรพรหม 
ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั (“PPD”) เท่านั้น ซ่ึงการท าธุรกรรมยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามความจ าเป็น เน่ืองจากรายการดงักล่าว
เกิดข้ึนตามค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของบริษทัและบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้เท่านั้น ถึงแมว้่า 

PPD จะมีการจ าหน่ายสินคา้บางประเภทที่เหมือนกบัสินคา้ที่บริษทัจัดจ าหน่ายอยู่ในปัจจุบนั เช่น ท่อทองแดง ลวดเช่ือม 
เป็นตน้  

อย่างไรก็ตาม สินคา้ดงักล่าวเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ีแตกต่างกนัและผลิตจากผูผ้ลิตคนละราย ดงันั้น ฐานลูกคา้
ของสินคา้ดงักล่าวของบริษทัและ PPD จึงแยกตลาดกนัอย่างชดัเจน ทั้งน้ี บริษทัและ PPD จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการ
แข่งขนักนัในอนาคต โดยบริษทัมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถ้ือหุน้
โดยรวมเป็นส าคญั  

ในการท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว บริษทัจะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปและเป็น
ราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ทั้ งน้ี บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเหมาะสมของราคาและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  
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คณะกรรมการบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรงและไดใ้ห้ความส าคญัต่อการ
ดูแลกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษทั รวมทั้ ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปีมีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน ซ่ึงรายงานทางการเงินดงักล่าว
จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั
อย่างสม ่าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและไดผ้่านการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  

คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจอยา่งมีเหตุผล
ว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ป้องกนัการทุจริตหรือการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติ การเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือท่ีอาจมีความขัดแยง้ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือมัน่ไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

                ในนามคณะกรรมการบริษทั 

                     บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 

            

                                  (นายปกรณ์ บริมาสพร) 
                                     ประธานกรรมการ 

                               วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

 

 

 

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี  

 

ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 

ท่าน โดยมีนายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจงเจตน์ บุญเกิด และพลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 
เป็นกรรมการตรวจสอบ  

 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 5 คร้ัง เพื่อปฏิบติัหน้าที่ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมแต่ละคร้ัง มีวาระการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือ ผูส้อบบญัชี 
นอกจากน้ี ยงัไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในวาระท่ีเกี่ยวขอ้ง และในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัเพื่อพิจารณารายละเอียดงบการเงินของบริษทั รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยง
กนัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นดงัน้ี 

 

1. งบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษทัมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินดงักล่าว 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

3. รายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ปรากฏในปี 2560 เป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจตามปกติทัว่ไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการ
ใดที่ผิดปกติ 

4. บริษทัไดป้ฏิบติัอยูใ่นกรอบของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนขอ้ก  าหนดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ของบริษทั คือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 

แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความรู้และมีความเป็นอิสระ 
ตลอดจนมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งน้ีนางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัเป็นปีแรก 

ส าหรับการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ระหนักถึงการ
ควบคุมภายในที่ดี เน่ืองจากบริษทัไดใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั มาเป็นระยะ
เวลานานจ านวน  ปี จึงเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี  พิจารณาอนุมติัใหน้างสาวสุลลิต  อาดสว่าง ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที่   และนายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  ของบริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 

           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน)  
 

 

                       

                (นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี  
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ภาพรวมผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั 

1) ภาพรวมการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

 บริษทัประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมและวสัดุเพื่อใช้
ในงานก่อสร้าง นอกจากน้ี ยงัไดข้ยายการลงทุนสู่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อใหเ้ช่า รวมทั้งจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนอีก 
2 แห่งในปี 2556 และปี 2557 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว และเป็นตัวแทนจ าหน่ายและ
ใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานทางเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจากพลงังานส้ินเปลือง  

 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม จ านวน 166.17 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายของบริษทัและ
รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบของบริษทัย่อยเพิ่มข้ึน  ส าหรับรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการปรับลดลงเน่ืองจากในปี 

 บริษทัไดป้รับธุรกิจจากรูปแบบคอมมูนิต้ีมอลล์ทัว่ไปเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและศูนยส์ัมมนาจดัเลี้ยง  จึง
มีการปรับปรุงและพฒันาสถานท่ีใหม่รวมถึงเปลี่ยนระบบการบริหารจดัการรายไดด้ว้ย  โครงการปรับปรุงพื้นท่ีดงักล่าว
คาดว่าจะแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายในปลายไตรมาส  ปี  และพร้อมใหบ้ริการตั้งแต่ตน้ไตรมาส  ปี   

2) ผลการด าเนินงาน 

ก) รายได้ 

 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 9 ปี 2560 
เพิ่ม / (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้ :     

รายไดจ้ากการขาย 1,287.83 1,343.85 56.03 4.35 

รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบ 4.02 126.28 122.25 3,038.88 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 18.21 6.10 (12.12) (66.53) 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 4.76 28.75 23.99 503.72 

รายไดอ้ื่น 4.81 18.76 13.95 290.36 

รวมรายได้ 1,319.63 1,523.74 204.11 15.47 

ค่าใช้จ่าย :     

ตน้ทุนขาย 1,093.37 1,174.36 80.99 7.41 

ตน้ทุนจากการรับจา้งประกอบ 6.12 83.23 77.11 1,260.22 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 32.12 23.58 (8.54) (26.60) 

การวเิคราะห์งบการเงนิและค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 9 ปี 2560 
เพิ่ม / (ลด) 

จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 45.31 51.03 5.73 12.64 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 103.08 110.96 7.89 7.65 

ตน้ทุนทางการเงิน 19.00 16.10 (2.90) (15.26) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,298.99 1,459.27 160.28 12.34 

รายไดสู้งกว่า (ต ่ากว่า) คา่ใชจ่้าย 20.64 64.47 43.83 212.40 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ปี 9 ปี 60 
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรม 877.51 931.14 53.63 6.11 

กลุ่มผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้าง 410.31 412.71 2.40 0.58 

รวม 1,287.82 1,343.85 56.03 4.35 

 ในปี 2560 บริษทัมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 1,523.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 204.11 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ .  โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสุทธิเพิ่มข้ึน จ านวน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  เม่ือเทียบกบั
ปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงถือว่าผลประกอบการในปี  สูงกว่าปี   เน่ืองจากในปี  เศรษฐกิจไทยปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน
บา้ง เน่ืองจากรัฐบาลไดมี้การลงทุนในหลายโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  นอกจากน้ีประเทศ
ไทยยงัไดรั้บการปรับเพิ่มความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึนหลายดา้น  อยา่งไรกดี็ก  าลงัการซ้ือของประชาชนทัว่ไปยงัไม่เติบโต  ในปี 

 เม่ือรัฐบาลไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งแลว้  คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดีข้ึนมากและยอดขายของบริษทัจะปรับเพิ่มข้ึนดว้ย 

   ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมาบริษทัมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการพื้นท่ีในโครงการเดอะ ศาลายา คอมมูนิต้ีมอลล ์ , 
การรับจ้างประกอบ และการติดตั้งแผงโซลาร์ของบริษทัย่อย จ านวน .  ลา้นบาท และมีก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน
เพิ่มข้ึน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ส าหรับรายไดอ้ื่นเพิ่มข้ึน จ านวน .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
290.36  

ข) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขาย ตน้ทุนจากการรับจ้างประกอบและตน้ทุนจากการให้เช่าและให้บริการ จ านวน 
1,281.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 149.56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.22 เม่ือพิจารณาสัดส่วนตน้ทุนขายและบริการต่อ
ยอดขายปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 86.79 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ .  สัดส่วนมีการปรับเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
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ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
.  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยทั้ งสอง

แห่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนดว้ย  คาดว่าในปี  บริษทัจะยงัคงควบคุมและ
บริหารจดัการไดดี้ข้ึนตามล าดบั   

ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในปี 2560 เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.26 เนื่องจากบริษทัย ่อยหน่ึงแห่งคือ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากัด ได้ก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานพร้อมติดตั้ ง
เคร่ืองจักรแลว้เสร็จสามารถด าเนินการไดส้มบูรณ์แลว้  เม่ือพิจารณาอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียพบว่า
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษทัในปี 2560 เท่ากบั .  เท่า ลดลงจากปีก่อน .  เท่า เน่ืองจากปี 2560 บริษทั
มีตน้ทุนสินคา้เพิ่มข้ึน และมีก  าไรจากการด าเนินงานลดลงเลก็นอ้ย 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ในปี 2560 บริษทัมีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จ านวน .  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการก าไรจาก
การด าเนินงาน และบริษทัยอ่ยหน่ึงแห่งไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2560 บริษทัมีก  าไรสุทธิ เท่ากบั 53.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.63 ของรายไดจ้ากการขายสุทธิและ
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการ เพิ่มข้ึนจากปี 2559 ที่มีก  าไรสุทธิเท่ากบั .  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของ
รายไดจ้ากการขายสุทธิ รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและให้บริการ  ส่งผลใหส้ัดส่วนก าไรสุทธิ
ต่อรายไดจ้ากการขายสุทธิ รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการเพิ่มข้ึนร้อยละ .  หรือ
ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ .  เม่ือเทียบกับปีก่อน การท่ีก  าไรสุทธิเพิ่มข้ึนมาก สาเหตุหลักเกิดจากผล
ประกอบการในปี  ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง มีรายไดแ้ละก าไรสุทธิจากการรับจา้งประกอบแผงโซลาร์เซลส์เป็นไปตาม
เป้าหมาย เทียบกบัปีก่อนหนา้ที่มีผลขาดทุนสูง  ในขณะที่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงผลิตสินคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตวั มีรายได้
เพิ่มข้ึนและมีผลขาดทุนลดลงเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 บริษทั พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั ผลิตสินคา้บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั ไดมี้การติดตั้งเคร่ืองจักรใหม่ 
โดยในปี  มียอดขายเติบโตเพิ่มข้ึน 11.50% เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทยงัคงนโยบายผลิตสินค้า
คุณภาพสูงและน าเขา้เคร่ืองจักรเพื่อรองรับความตอ้งการของตลาด ปัจจุบนับริษทัมีค  าสั่งซ้ือใหม่เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ในปี  บริษทัจะเร่งเพิ่มยอดขายและลดการสูญเสียจากการทดสอบผลิตงานจากเคร่ืองจักรใหม่  และ
จะสามารถท าก  าไรเพิ่มข้ึนสอดคลอ้งกบัยอดขาย 
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 บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จ ากัด รับจ้างประกอบแผงโซลาร์เซลส์  ในปี  บริษัทมีค  าสั่งจ้างประกอบและ
ด าเนินการผลิตไดต้ามแผน ส่งผลใหบ้ริษทัมีก  าไรตามเป้าหมาย  ในปี  บริษทัจะเพิ่มช่องทางรายไดด้า้นบริกา
รติดตั้งแผงโซลาร์เซลส์ตามโครงการต่างๆของลูกคา้เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 

เม่ือพิจารณาถึงก  าไรต่อหุน้จะเห็นว่าก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ของปี 2559-2560 เท่ากบั 0.056 และ .  
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนดังกล่าว
ปรับตวัเพิ่มข้ึนตามก าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน โดยในปี 2559-2560 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้เท่ากบัร้อยละ .  และ 5.74 

ตามล าดบั และเช่นเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของบริษทัก็ปรับตวัเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั โดยในปี 
2559-2560 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 2.73 และร้อยละ .  ตามล าดบั 

ค. ฐานะการเงิน 

สินทรัพย ์

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินของบริษทั บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560

เท่ากบั 1,548.10 ลา้นบาท และ 1,585.23 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 37.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 ทั้งน้ี รายละเอียด
ของสินทรัพยห์ลกัท่ีส าคญัของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ลูกหน้ีการคา้ 

ในปี  และ  บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน .  ลา้นบาท และ 
242.80 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ .  และ 15.32 ตามล าดบั โดยระยะเวลาเกบ็
หน้ีเฉลี่ยในปี 2560 ประมาณ 58.  วนั ซ่ึงนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยในปี 2559 ที่ประมาณ 8.13 วนั อยา่งไร
ก็ตาม ยงัคงสอดคลอ้งกบันโยบายในการให้เครดิตกบัลูกคา้ที่บริษทัก  าหนดไวป้ระมาณ 30-120 วนั ข้ึนอยู่กบัประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละสถานะของลูกคา้ โดยในปี 2560 บริษทัมีสัดส่วนลูกหน้ีการคา้ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อรายไดจ้ากการขาย  
รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบ  และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ  เท่ากบัร้อยละ 16.45 ในขณะที่สัดส่วนดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 

.  ในปี 2559  

ระยะเวลาค้างช าระ 

31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 155.37 67.92 173.95 71.64 

เกินก าหนด :     

- นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน  56.91 24.88 51.71 21.30 

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2.43 1.06 4.38 1.81 

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4.65 2.03 1.96 0.81 
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ระยะเวลาค้างช าระ 
31 ธ.ค.2559 31 ธ.ค.2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- มากกว่า 12 เดือนข้ึนไป 9.39 4.11 10.80 4.44 

รวม 228.75 100.00 242.80 100.00 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (10.26)  (10.66)  

ลูกหน้ีการค้า – สุทธิ 218.49  232.14  

จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึง
ก  าหนดช าระของบริษทัมีสัดส่วนร้อยละ  67.92 และร้อยละ 71.64 ของยอดลูกหน้ีการคา้รวม ตามล าดบั โดยลูกหน้ีท่ีคา้ง
ช าระเกินก าหนดส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นลูกหน้ีชั้นดี แต่บริษทัยงัไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดเ้น่ืองจากอยูร่ะหว่างรอให้ถึง
งวดการวางบิลของลูกคา้หรือเป็นการทยอยส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ท  าให้บริษทัยงัไม่สามารถวางบิลไดจ้นกว่าบริษทัจะส่ง
สินคา้จนครบตามจ านวนท่ีลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือไว ้ 

ทั้งน้ี บริษทัไดพ้ิจารณาตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปี 2559 จ  านวน .  ลา้นบาท และ 10.66 ลา้น
บาท ในปี 2560 โดยบริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวและ
คา้งช าระเกินกว่า 360 วนั นอกจากน้ี บริษทัอาจพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวและ
คา้งช าระเกินกว่า 240 วนั แต่ไม่เกิน 360 วนั โดยฝ่ายบญัชีและฝ่ายการตลาดจะร่วมกนัพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 
ส ารองเต็มจ านวนส าหรับยอดหน้ีท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่ามีแนวโนม้จะเรียกเกบ็หน้ีไม่ไดแ้ละจะตั้งส ารองคร่ึงหน่ึงส าหรับ
ยอดหน้ีท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่ายงัมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถเรียกเกบ็หน้ีจากลูกคา้ไดอ้ีก   

สินคา้คงเหลือ 

บริษทัมีสินคา้คงเหลือสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั .  ลา้นบาท และ 570.56 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม 2559 ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนสินคา้คงเหลือต่อสินทรัพยร์วมทั้ งหมดเท่ากับร้อยละ .  และ .  ตามล าดับ 
เน่ืองจากในช่วงส้ินปีโดยเฉพาะเดือนธนัวาคมจะมีวนัหยดุตามประเพณีมาก  เป็นปกติที่ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัชะลอการรับเขา้
สินคา้ ท  าให้สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัรับเขา้ช่วงส้ินปี  รอส่งมอบให้ลูกคา้ตามค าสั่งซ้ือในช่วงตน้ปี  และส ารอง
ให้แก่ลูกค้าตามนโยบายของบริษัทด้วย ส่งผลให้สินค้าคงเหลือเม่ือเทีย บกับยอดขายเพิ่มข้ึนเล็กน้อย โดยอัตราส่วน
หมุนเวียนสินคา้คงเหลือของบริษทัในปี 2560 เท่ากบั .  คร้ัง หรือคิดเป็นระยะเวลาในการขายสินคา้เฉลี่ยประมาณ .  

วนั ซ่ึงนอ้ยลงเม่ือเทียบกบัระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยในปี 2559 ที่ประมาณ .14 วนั 

การตั้งส ารองส าหรับสินคา้คงเหลือของบริษทันั้น เน่ืองจากบริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะซ่ึงเป็นวสัดุ
พื้นฐานท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุส าหรับงานระบบในการก่อสร้าง ดงันั้น สินคา้ท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่
จึงเป็นสินคา้ที่ไม่มีการลา้สมยัและไม่มีส่วนสูญเสียจากการเกบ็รักษา รวมทั้งสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่จะมีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้
รองรับอยู ่เพียงรอก าหนดส่งมอบท่ีแน่นอน ทั้งน้ี เน่ืองจากการสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทัเป็นการสั่งซ้ือตามยอดสั่งซ้ือล่วงหน้า
จากลูกคา้บวกดว้ยปริมาณสินคา้ที่ส ารองให้แก่ลูกคา้ตามนโยบายของบริษทั ท าให้บริษทัไม่มีนโยบายในการตั้งส ารอง
สินคา้คงเหลือลา้สมยั  
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

สินทรัพยถ์าวรส่วนใหญ่ของบริษทั ประกอบดว้ย ที่ดินและอาคารคลงัสินคา้ที่ต  าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม และ
ที่ต  าบลหนองขา้งคอก จังหวดัชลบุรี รวมถึงรถบรรทุกเพื่อใชใ้นการขนส่งสินคา้ โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิของ
บริษทั ณ ส้ินปี 2560 มีจ านวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ที่มีจ  านวน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 
4.54  

ง. สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  128.24 76.17 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (136.13) (54.87) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 129.64 (85.54) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 121.76 (64.24) 

สภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงจ านวน .  ลา้นบาท ซ่ึงลดลงมากกว่าปี 2559 ที่
จ  านวน .  ลา้นบาท เน่ืองมาจากบริษทัไดน้ าเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึน จ านวน .  ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน .  ลา้น
บาท สินทรัพยด์  าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน .  ลา้นบาท และหน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน จ านวน .  ลา้นบาท ใชใ้น
กิจกรรมลงทุน จ านวน .  ลา้นบาท เพื่อลงทุนในโครงการเดอะศาลายา มอลล ์และบริษทั โซลาร์ พีพีเอม็ จ ากดั และใช้
ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน .  ลา้นบาท จากการเพิ่มข้ึนของการเบิกเงินกูย้มืระยะยาว  และการลดลงของเงินเบิกเกิน
บญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว รวมถึงการจ่ายดอกเบ้ียและเงินปันผล ทั้งน้ี มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดตน้งวดยกมาจ านวน .  ลา้นบาท เป็นผลท าให้กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน .  

ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560  

อตัราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด (Cash Cycle) 

ในปี -  บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.33 และ 1.59 เท่า ตามล าดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วเท่ากบั 0.49 เท่า และ 0.48 เท่า ตามล าดบั นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัมีระยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉลี่ย จ  านวน 58.31 

วนั และระยะเวลาในการขายสินคา้ จ านวน 186.55 วนั ในขณะท่ีมีระยะเวลาในการช าระหน้ี จ านวน 23.54 วนั ซ่ึงส่งผลให้
วงจรเงินสดของบริษทัมีจ านวนเท่ากบั 221.32 วนั ซ่ึงระยะเวลาวงจรเงินสดดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงช่วงเวลาที่บริษทัมีความ
จ าเป็นที่จะตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากแหล่งเงินทุนอื่นมาเสริมสภาพคล่อง เช่น เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
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จ. แหล่งที่มาของเงินทุน 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 707.21 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เท่ากบั 

614.02 ลา้นบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน เท่ากบั .  ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน จ านวน .  ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ .  เน่ืองจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น จากสถาบนัการเงินลดลง 

เน่ืองจากวงเงินกูย้มืจากธนาคารส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นเงินกูย้ืมประเภทวงเงิน LC/TR ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของวงเงินกูย้ืมรวม โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภท วงเงิน (บาท) หลักประกัน 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 67,000,000 

- เงินฝากประจ าของบริษทั 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 
ยอ่ย 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และหุน้
สามญัของบริษทัยอ่ย 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท (LC/TR) 1,481,000,000 

- เงินฝากประจ าของบริษทั 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และหุน้
สามญัของบริษทัยอ่ย 

วงเงินการใชส้ัญญาตกลงซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

723,000,000 

   US$ 500,000 

- เงินฝากประจ าของบริษทั 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และหุน้
สามญัของบริษทัยอ่ย 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

บริษทัมีส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั .  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ .  ทั้งน้ี มติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิของปี  ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท จ านวน 400.34 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 14.01 ลา้นบาท โดยบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้เรียบร้อยแลว้ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2560 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

ในปี 2560 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษทัมาจากหน้ีสินหมุนเวียนเป็นหลกั โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
38.73 ของสินทรัพยร์วม โดยอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ประมาณ . 1 เท่า ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัมีการกูย้มืเงิน
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินรวมทั้งส้ิน .  ลา้นบาท ลดลง .  ลา้นบาท ในปี 2559 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ .  
และในทางกลบักนั ในปี 2560 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้จ านวน 151.49 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 73.41 ลา้นบาท ในปี 2559 อยา่งไรกดี็ 
เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัมีก  าไรสุทธิ .  ลา้นบาท ส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นส าหรับปี 25  มี
อตัราส่วนลดลงจากปี  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท์ี่ดี 

ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงาน 

ธุรกิจของบริษทัมีความจ าเป็นที่ตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนในจ านวนที่มากพอเพื่อรองรับการขยายตวัในอนาคต 
ถึงแม้ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัว แต่ยงัไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร แต่ผู ้บริหารเช่ือมั่นว่าธุรกิจของบริษทัมี
แนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทั้งในภาคการผลิตและธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ เน่ืองจากผลิตภณัฑท์ี่บริษทัจ าหน่าย
ลว้นเป็นปัจจยัควบคู่กบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

นอกจากน้ี จากประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจมานานกว่า 20 ปีของผูบ้ริหาร รวมทั้งบริษทัมีทีมงาน
บริหารมืออาชีพท่ีมีความแข็งแกร่งจึงท าให้มีความเขา้ใจเกี่ยวกบัความตอ้งการพื้นฐานของภาคการผลิตต่างๆ เป็นอยา่งดี 
ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถเลือกสรรผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีมีคุณภาพรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้และบริการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ณ วนัที่  ธันวาคม  บริษทัมีทุนช าระแลว้จ านวน , ,  บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ .  บาท 
ซ่ึงในปี 2560 บริษทัมีอตัราก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (ขั้นพื้นฐาน) เท่ากบั .  บาท และมีอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ ร้อยละ 
5.74 ตามล าดบั  
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เสนอ  ผูถ้ือหุน้และคณะกรรมการของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  ธันวาคม  และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั นอกจากน้ี ขา้พเจ้ายงัไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่  ธนัวาคม  
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีที่ส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ
บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก  าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

การแสดงมลูค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีรายไดค้่าเช่าและการให้บริการต ่ากว่าตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการติดต่อกนัเป็นเวลา
หลายปี เหตุการณ์ดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีเบ้ืองตน้ว่าผลการปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการด าเนินงานมี
แนวโนม้ที่ลดลงและอาจเกิดการดอ้ยค่าของสินทรัพยซ่ึ์งท าใหมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัว่า สินทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้งอาจถูกแสดง
มูลค่าในงบการเงินไวสู้งไปเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงจะทราบไดจ้ากการทดสอบและประเมินผลการ
ดอ้ยค่า 

ณ วันที่  ธันวาคม  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวมีสัดส่วนประ มาณร้อยละ  และ ร้อยละ 15 ของ
สินทรัพยร์วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั ซ่ึงมีสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานที่ส าคญั รวมถึงขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ ที่ซับซ้อนซ่ึง
รวมถึงการใชผ้ลงานของผูเ้ช่ียวชาญมาประกอบกนัในการทดสอบและประเมินผลซ่ึงในทา้ยที่สุดแลว้บริษทัไม่พบว่า
สินทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้เกิดการดอ้ยค่า   

ทั้ งน้ี นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและขอ้มูลอื่นๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนได้ถูกเปิดเผยไวต้ามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้  และขอ้ 10  

ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ีในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีไดร้ะบุและประเมินไว้
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงดงักล่าวให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและยอมรับได ้และไม่ก่อให้เกิดการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท าความเขา้ใจและประเมินผลในเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานท่ีส าคญั รวมถึงขอ้มูล
และกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกบัการทดสอบและประเมินผลการดอ้ยค่าของสินทรัพยซ่ึ์งจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทั 

 ทดสอบ ประเมินและสรุปผลเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของการใชดุ้ลยพินิจ ประมาณการและสมมติฐานที่ส าคญั 
รวมถึงขอ้มูลและกระบวนการต่างๆ ที่ใชใ้นการค านวณและก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
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 สอบทานความเป็นอิสระ คุณสมบติัและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูป้ระเมินราคาอิสระที่บริษัท
เลือกใชบ้ริการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว 

 อ่านและท าความเขา้ใจในรายงานการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และประเมินความสมเหตุสมผล
และเกี่ยวเน่ืองของขอ้มูลน าเขา้และวิธีการที่ผูเ้ช่ียวชาญใชใ้นการค านวณและก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ 

 สอบทานความเหมาะสมและยอมรับไดข้องผลการประเมินของผูบ้ริหารว่าในทา้ยที่สุดแลว้สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ธันวาคม  ท่ีถูกน ามาแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน
ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ท่ีรวมอยูใ่นเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ขา้พเจา้
คาดว่าขอ้มูลอื่นดงักล่าวขา้งตน้จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น  

ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที่ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้มูลอื่นดงักล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั  

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและจดัใหมี้การแกไ้ข
ขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู ้บริหารมีความตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจ้าไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ
เวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง  หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้ง
หยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ  ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดว้างแผนไว  ้ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก  าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ  

 

  



112 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุดในการตรวจสอบ   งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่จะมีต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

(นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5087 

 

กรุงเทพมหานคร 

28 กุมภาพนัธ์ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,827              126,066            32,230              106,964            

เงินลงทุนชัว่คราว 2                       2                       2                       2                       

ลูกหน้ีการคา้
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                    140                   29,581              17,083              

- อ่ืน ๆ 5 232,139            218,494            188,120            194,074            

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                    -                    24                     4                       

ส่วนของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียว
ขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 4 -                    -                    29,000              -                    

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และดอกเบ้ียคา้งรับ 4 -                    -                    3,000                33,111              

สินคา้คงเหลือ 6 629,855            570,555            560,645            531,155            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 53,822              14,487              12,475              1,499                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 977,645            929,744            855,077            883,892            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 8 72,123              70,120              72,123              70,120              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                    -                    65,676              65,676              

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                    -                    56,250              41,250              

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4, 10 239,817            239,444            239,817            239,444            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 11 276,366            289,506            63,616              64,508              

สิทธิการเช่า 12 4,272                5,629                4,272                5,629                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 5,903                5,511                5,245                5,074                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,102                8,149                4,212                4,168                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 607,583            618,359            511,211            495,869            

รวมสินทรัพย์ 1,585,228         1,548,103         1,366,288         1,379,761         

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 15 367,221            513,701            367,221            495,700            

เจา้หน้ีการคา้
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 21                     12                     21                     12                     

- อ่ืน ๆ 151,466            78,069              88,304              68,769              

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,863                326                   762                   301                   

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 1,026                350                   775                   350                   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 35,094              18,903              -                    5,757                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4 17,696              32,889              -                    -                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,925                3,285                2,925                3,285                

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 35,712              54,069              14,635              19,533              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 614,024            701,604            474,643            593,707            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17 3,006                2,738                1,713                711                   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 83,495              72,607              -                    15                     

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน
หลงัออกจากงาน 19 6,541                6,283                5,762                5,502                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 145                   2,420                145                   2,420                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 93,187              84,048              7,620                8,648                

รวมหนีสิ้น 707,211            785,652            482,263            602,355            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
พนับาท
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
- ทุนจดทะเบียน 20 280,560            280,560            280,560            280,560            

- ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 20 211,000            200,168            211,000            200,168            

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 20, 21 300,485            235,992            300,485            235,992            

ก าไรสะสม
- จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 21 21,598              19,298              21,598              19,298              

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 322,428            292,087            350,942            321,948            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 855,511            747,545            884,025            777,406            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 22,506              14,906              -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 878,017            762,451            884,025            777,406            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,585,228         1,548,103         1,366,288         1,379,761         

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 4, 32 1,343,854    1,287,824    1,211,376    1,203,836    

รายไดจ้ากการรับจา้งประกอบ 32 126,277       4,023           -               -               

รายไดจ้ากการให้เช่าและให้บริการ 32 6,095           18,211         3,195           5,042           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 28,755         4,763           26,427         4,644           

รายไดอ่ื้น 4 18,757         4,805           6,855           4,100           

รวมรำยได้ 1,523,738    1,319,626    1,247,853    1,217,622    

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 4, 32 1,174,361    1,093,368    1,045,923    1,014,312    

ตน้ทุนจากการรับจา้งประกอบ 32 83,232         6,119           -               -               

ตน้ทุนจากการให้เช่าและให้บริการ 32 23,578         32,121         21,756         23,324         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 51,034         45,306         42,017         41,511         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 110,964       103,076       73,873         67,209         

ตน้ทุนทางการเงิน 4 16,099         18,999         8,266           12,841         

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,459,268    1,298,989    1,191,835    1,159,197    

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 64,470         20,637         56,018         58,425         

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 13 10,880         11,887         11,156         11,873         

ก ำไรส ำหรับปี 53,590         8,750           44,862         46,552         

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- ผลก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้
      (สุทธิจากผลกระทบภาษี) 13, 19 634              -               415              -               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 54,224         8,750           45,277         46,552         

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 45,992         18,162         44,862         46,552         

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,598           (9,412)          -               -               

53,590         8,750           44,862         46,552         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 46,624         18,162         45,277         46,552         

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,600           (9,412)          -               -               

54,224         8,750           45,277         46,552         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 24

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.111           0.056           0.108           0.144           

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 413,809       322,624       413,809       322,624       

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

จดัสรรเป็น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย
ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ ท่ีเป็นของ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 160,000                78,646                  16,968                  281,055                536,669                298                       536,967                

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี -                        -                        -                        18,162                  18,162                  (9,412)                   8,750                    

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        18,162                  18,162                  (9,412)                   8,750                    

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมเพ่ิมระหวา่งปี 9

- จากการซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม -                        -                        -                        -                        -                        4,000                    4,000                    

- จากการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุ -                        -                        -                        -                        -                        20,020                  20,020                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 20 168                       1,000                    -                        -                        1,168                    -                        1,168                    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 20 40,000                  156,346                -                        -                        196,346                -                        196,346                

จ่ายเงินปันผล 20 -                        -                        -                        (4,800)                   (4,800)                   -                        (4,800)                   

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย -                        -                        2,330                    (2,330)                   -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 200,168                235,992                19,298                  292,087                747,545                14,906                  762,451                

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        45,992                  45,992                  7,598                    53,590                  

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        632                       632                       2                           634                       

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        46,624                  46,624                  7,600                    54,224                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 20 10,832                  64,493                  -                        -                        75,325                  -                        75,325                  

จ่ายเงินปันผล 20 -                        -                        -                        (13,983)                 (13,983)                 -                        (13,983)                 

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย -                        -                        2,300                    (2,300)                   -                        -                        -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 211,000                300,485                21,598                  322,428                855,511                22,506                  878,017                

งบการเงินรวม (พนับาท)

ก าไรสะสม

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559

จดัสรรเป็น
ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร รวม
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 160,000                78,646                  16,968                  282,526                538,140                

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        46,552                  46,552                  

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        46,552                  46,552                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 20 168                       1,000                    -                        -                        1,168                    

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 20 40,000                  156,346                -                        -                        196,346                

จ่ายเงินปันผล 20 -                        -                        -                        (4,800)                   (4,800)                   

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -                        -                        2,330                    (2,330)                   -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 200,168                235,992                19,298                  321,948                777,406                

ก าไรส าหรับปี -                        -                        -                        44,862                  44,862                  

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                        -                        415                       415                       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                        45,277                  45,277                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 20 10,832                  64,493                  -                        -                        75,325                  

จ่ายเงินปันผล 20 -                        -                        -                        (13,983)                 (13,983)                 

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -                        -                        2,300                    (2,300)                   -                        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 211,000                300,485                21,598                  350,942                884,025                

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

ก าไรสะสม

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับปี 53,590          8,750            44,862          46,552          

ปรับปรุงดว้ย:

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 645               2,331            (210)             2,331            

คา่เผ่ือขาดทุนจากมูลคา่สินคา้ลดลงเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,351            (7,104)          (319)             (7,685)          

ส่วนของคา่เช่าท่ีบนัทึกตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีสูง (ต ่า) กว่าสญัญาเช่า (409)             3,654            841               841               

คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 49,787          36,347          22,840          23,148          

ขาดทุนจากการขายและตดัจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน -               214               -               214               

ก าไรจากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (250)             (324)             (196)             (113)             

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,045)          7,602            (4,874)          6,834            

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของตราสาร
อนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 566               8                   566               8                   

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (275)             770               (275)             770               

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 1,051            969               779               780               

ดอกเบ้ียรับ (752)             (691)             (3,283)          (974)             

ดอกเบ้ียจ่าย 16,099          18,234          8,266            12,841          

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,880          11,887          11,156          11,873          

129,238       82,647          80,153          97,420          

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิม่ขึน้)

ลูกหน้ีการคา้ (14,044)        19,171          (6,334)          19,175          

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               (20)               7,721            

สินคา้คงเหลือ (62,651)        2,440            (29,171)        3,416            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (39,548)        1,731            (10,973)        6,062            

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (2,003)          -               (2,003)          -               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 259               (3,688)          6                   (949)             

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 73,872          28,300          19,744          26,875          

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,529            (642)             461               (792)             

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,586            2,830            (5,444)          786               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,275)          (726)             (2,275)          (726)             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 87,963          132,063       44,144          158,988       

จ่ายภาษีเงินได้ (11,791)        (3,821)          (11,791)        (3,730)          

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 76,172          128,242       32,353          155,258       

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน:

รับดอกเบ้ีย 732               706               3,391            1,005            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -               -               -               (29,980)        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               4,000            -               4,000            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -               -               (14,000)        (22,000)        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -               -               -               (41,250)        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (16,343)        (56,338)        (16,343)        (56,338)        

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -               20                 -               20                 

อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (38,428)        (84,941)        (3,477)          (2,109)          

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 827               1,156            327               470               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน (1,610)          (730)             (151)             (11)               

สิทธิการเช่าเพ่ิมข้ึน (51)               -               (51)               -               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (54,873)        (136,127)      (30,304)        (146,193)      

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ:

จ่ายดอกเบ้ีย (16,383)        (18,919)        (8,261)          (13,289)        

จ่ายเงินปันผล (13,983)        (4,800)          (13,983)        (4,800)          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
ลดลง (141,806)      (57,427)        (123,805)      (74,892)        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (15,000)        13,996          -               -               

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (770)             (2,507)          (287)             (2,067)          

เบิกเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 63,722          -               -               -               

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (36,643)        (18,234)        (5,772)          (6,340)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน -               196,346       -               196,346       

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 75,325          1,168            75,325          1,168            

บริษทัยอ่ยรับเงินคา่หุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -               20,020          -               -               

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ใปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (85,538)        129,643       (76,783)        96,126          

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) -สุทธิ (64,239)        121,758       (74,734)        105,191       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นปี 126,066       4,308            106,964       1,773            

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 61,827          126,066       32,230          106,964       

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

า เ ตุ ะ อ ง า เง เ ว่ ง องง า เง 121



บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
ก. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี

เงินสดในมือ 13,468          400               327               295               

เงินฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร 16,967          102,671       10,676          85,166          

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 31,271          22,854          21,106          21,362          

เงินฝากประจ ากบัธนาคาร 121               141               121               141               

61,827          126,066       32,230          106,964       

- คา่ก่อสร้างทรัพยสิ์นท่ียงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูรั้บเหมา 1,554            2,145            1,554            2,145            

- ซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดช้ าระเงินแก่ผูข้าย 3,343            23,658          46                 46                 

- ซ้ือยานพาหนะโดยการท าสญัญาเช่าซ้ือ 1,714            2,978            1,714            916               

- บนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -               612               -               -               

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข. รำยกำรทีไ่ม่เป็นเงนิสด 

า เ ตุ ะ อ ง า เง เ ว่ ง องง า เง 122



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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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 2560 และ  มีดงัน้ี 

 

 ร้อยละของกำรถือหุน้ 

 2560  2559 

นำงกนกกร แทนไกรศร 27.07  28.08 

นำยช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ 24.36  25.67 

นำยศุภจกัร ไตรรัตโนภำส (ดูหมำยเหตุ ) 15.53  20.00 

อื่น ๆ 33.04  26.25 

รวม 100.00  100.00 

 

บริษทัมีส ำนกังำนใหญ่อยู่ท่ี 229 ถนนนครรำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 

 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของประเทศไทย ทั้งน้ี งบกำรเงินน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท ำข้ึนเพ่ือแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเท่ำนั้น  
 

งบกำรเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”)  รำยละเอียด
บริษทัย่อยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
 
 

124 

 

    ประเทศท่ี  สัดส่วนกำรถือหุน้ 

    นิติบุคคล   (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ย  ประเภทธุรกิจ  จดัตั้งข้ึน  2560  2559 

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล   ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑช์นิดออ่นตวั  ประเทศไทย  99.00  99.00 

   แพคเกจจ้ิง จ ำกดั              

         

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั  เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำร ออกแบบ  ประเทศไทย  59.96  59.96 

(ดูหมำยเหตุ )  จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำ       

  โดยใชพ้ลงังำนทำงเลอืก และประกอบแผง       

  โซลำร์เซลลเ์พ่ือกำรส่งออก       

 

รำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัย่อยไดถู้กตดัรำยกำรในกำรท ำงบกำรเงินรวม 

 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบำยกำรบญัชี 
 

กลุ่มบริษทัเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวำคม 9 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  ธนัวำคม  ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงิน กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
ซ่ึงไดน้ ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงคต์ำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 กลุ่มบริษทัไดถ้ือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
รวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำ
วชิำชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ทั้งน้ี กำรน ำมำตรฐำน
กำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 

ต่อมำสภำวชิำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกำศสภำวชิำชีพบญัชีหลำยฉบบัซ่ึงไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในระหวำ่งปี 
2560 เก่ียวกบักำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 โดยกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้ ำมำเร่ิมถือปฏิบติัในกำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีและไม่มีนโยบำย
ในกำรน ำมำเร่ิมถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมี
รำยละเอียดดงัน้ี 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี  (ปรับปรุง ) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง ) สินคำ้คงเหลอื 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง ) งบกระแสเงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง ) นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำง
บญัชีและขอ้ผิดพลำด 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง ) สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง ) ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง ) ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง ) สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง ) รำยได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 9 (ปรับปรุง ) ผลประโยชน์ของพนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง ) กำรบญัชีส ำหรับเงินอดุหนุนจำกรัฐบำลและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง ) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง ) ตน้ทุนกำรกูย้ืม 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง ) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง ) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือ
ออกจำกงำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง ) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง ) กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง ) ก ำไรต่อหุน้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง ) กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง ) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง ) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
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มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง ) อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง ) เกษตรกรรม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง ) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง ) กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง ) สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง ) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถอืไวเ้พ่ือขำยและกำร
ด ำเนินงำนท่ียกเลกิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง ) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง ) กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง ) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอืน่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง ) กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง ) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง ) สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง ) ภำษีเงินได ้- กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของ
กิจกำรหรือของผูถ้ือหุน้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง ) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ
กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง ) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง ) รำยได ้- รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1  

(ปรับปรุง ) 
กำรเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน  
กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4  

(ปรับปรุง ) 
กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 5  

(ปรับปรุง ) 
สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนร้ือถอน กำรบูรณะ 
และกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7  

(ปรับปรุง 0) 
กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบั
ท่ี 29 (ปรับปรุง ) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10  

(ปรับปรุง ) 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12  

(ปรับปรุง ) 
ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13  

(ปรับปรุง ) 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง ) 
ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำร
เหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 

(ปรับปรุง ) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15  

(ปรับปรุง ) 
สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17  

(ปรับปรุง ) 
กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18  

(ปรับปรุง ) 
กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง ) 
ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมือง
ผิวดิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง ) 

เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

 

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้และเช่ือวำ่เม่ือน ำมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินรวมถึงกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงใหม่
ดงักล่ำวขำ้งตน้มำเร่ิมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 

เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 

งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

รำยกำรบญัชีท่ีมีนยัส ำคญัระหวำ่งบริษทักบับริษทัย่อยไดถู้กตดัรำยกำรในกำรท ำงบกำรเงินรวมแลว้ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั  กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ  ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือ
ทำงออ้มในกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทันั้นซ่ึงรวมถึงผลตอบแทนผนัแปรจำกบริษทั
นั้นเพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมี
กำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปลี่ยนตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือให้เป็น
นโยบำยเดียวกนักบับริษทั 

 

บริษทับนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดว้ยวธีิรำคำทุนและแสดงเงินลงทุนดงักล่ำวในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  
 

วิธีการบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยภายหลังการได้มาซ่ึงอ านาจควบคุม  
 

กำรเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้ ำให้บริษทัใหญ่สูญเสียอ ำนำจในกำร
ควบคุม บริษทับนัทึกส่วนเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเป็นรำยกำรในส่วนของผูถ้ือหุน้ แต่หำกกำรเปลี่ยนแปลงมีผลท ำใหเ้กิด
กำรสูญเสียอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย มูลค่ำของส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีถืออยู่จะวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้
ผลก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝำกสถำบนักำรเงิน รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็น
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ ำนวนท่ีทรำบไดซ่ึ้งครบก ำหนดภำยในสำม
เดือนหรือน้อยกว่ำ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชห้รือมีภำระค ้ำประกนัและมีควำมเส่ียงต่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำนอ้ย
หรือไม่มีนยัส ำคญั 

 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใชห้รือมีภำระค ้ำประกนัไดแ้ยกแสดงไวใ้นบญัชี “เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระ
ค ้ำประกนั” ภำยใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ลูกหนี้กำรค้ำและค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี ติดตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำร
คำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหน้ีในอนำคตของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

 

สินค้ำคงเหลือ 

 

สินคำ้คงเหลอืแสดงในรำคำทุน (วธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน) สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่นเพ่ือใหสิ้นคำ้อยู่ในสภำพและสถำนท่ีปัจจุบนั 
ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ก่ึงส ำเร็จรูปท่ีผลิตเอง  ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำง
เหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตตำมปกติ 

 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยส่วนเพ่ิมท่ีจ ำเป็นในกำร
ขำยสินคำ้นั้น ๆ 

 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้จะถูกบนัทึกส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพและเคลื่อนไหวชำ้ 

 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน (สินทรัพย์เพื่อให้เช่ำ) 

 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิมข้ึน
ของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้งสองอย่ำง กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ธีิรำคำทุนส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำร
ลงทุน และไดแ้สดงแยกต่ำงหำกจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีเป็นส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ค่ำเส่ือมรำคำถูกพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั 
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
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 ระยะเวลำ (ปี) 
สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน อำยุของสญัญำเช่ำท่ีดิน 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 10  

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร อำยุของสญัญำเช่ำท่ีดิน 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 และ 10  

ยำนพำหนะ 5 

ระบบสำธำรณูปโภค 5 และ 10  

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้ง 

 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลอืของสินทรัพยถ์กูทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  และท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน) 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน (ทั้งท่ีใช้งำนและไม่ไดใ้ชง้ำน) แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสมและคำ่เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) เม่ือมีกำรเลิกใชห้รือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยอ์อกจำกบญัชี กลุ่ม
บริษทัจะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้นออกจำกบญัชีพร้อมกบับนัทึกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเลิกใช้หรือตดั
จ ำหน่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ตน้ทุนกำรร้ือถอน ขนยำ้ยและบูรณะสินทรัพย์ (ถำ้มี) ถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
และคิดค่ำเส่ือมรำคำ 

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

สัญญำเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนจำกกำรครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่ำนั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย
รำคำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่สุทธิจำกค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหกัจำกหน้ี
ตำมสัญญำเพ่ือใช้ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียจำกยอดหน้ีสินท่ีคงเหลือ  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 
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ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ค่ำเส่ือมรำคำถูกพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั 
อำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

 ระยะเวลำ (ปี) 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 10  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 และ  

ยำนพำหนะ 5  

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้ง 

 

วธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลอืของสินทรัพยถ์กูทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

 
สิทธิกำรเช่ำ  
 

สิทธิกำรเช่ำ หมำยถงึ สิทธิกำรใชอ้ำคำร แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 

 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำเช่ำท่ีดินเป็น
ระยะเวลำ 3 ปี และ15 ปี 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน) 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและคำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 

 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนข์อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลำ 5 ปี และ 10 ปี 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน  ณ  ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินวำ่มีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
กำรดอ้ยค่ำหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์ (มูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ) โดยท่ีกำรสอบ
ทำนจะพิจำรณำจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำโดยกำร
ลดมูลค่ำของรำคำตำมบญัชีใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และกลุ่มบริษทัจะ
บนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีเคยรับรู้ในปีก่อน ๆ โดยถือเป็นรำยได้อื่นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรด้อยค่ำ
ดงักล่ำวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง ทั้งน้ี กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะไม่สูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยประหน่ึงวำ่ไม่มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้นในปีก่อน ๆ 

 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 

 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นแสดงในรำคำทุน 

 

ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดรำยกำรและตำม
เกณฑค์งคำ้ง 
 

ภำระผูกพนัส ำหรับผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนประเภทโครงกำรสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีกำรจ่ำยเงินสมทบไปยงักองทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ภำระผูกพนัส ำหรับผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยคุ ้มครองแรงงำนซ่ึงจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุหรือเลิกจำ้งถูกรับรู้เป็นหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยในงบกำรเงินด้วยจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณโดยนัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงเป็นกำรประมำณกำรผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับในอนำคตส ำหรับกำรท ำงำนขอ ง
พนกังำนในอดีตและปัจจุบนัจำกนั้นจึงใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนท่ีถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริกำรในอดีต (ถำ้
มี) ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และตน้ทุนดอกเบ้ียซ่ึงรับรู้เป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุน ส่วนก ำไร/ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัรับรู้เป็นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงกำรผลประโยชน์ของ
พนกังำนน้ีไม่ไดถู้กจดัตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพยข์องโครงกำรเกิดข้ึน 

 

ประมำณกำรหนี้สิน 

 

ประมำณกำรหน้ีสินจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระหน้ีสินเกิดข้ึนจำกข้อพิพำททำง
กฎหมำยหรือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์จำกอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพ่ือช ำระภำระหน้ีสินดงักลำ่ว  โดยจ ำนวนภำระหน้ีสินดงักล่ำวสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ ถำ้ผลกระทบดงักล่ำวเป็นนยัส ำคญั  ประมำณกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัรำคิดลดในตลำดปัจจุบนัก่อนค ำนวณภำษีเงินได ้เพ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน   
 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 

มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือจะจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึนใน
สภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ตลำดท่ีมีสภำพคล่องเป็นตลำดท่ีรำยกำรส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้นๆ เกิดข้ึนซ่ึงมีควำมถี่และปริมำณอย่ำงเพียงพอเพ่ือให้ขอ้มูลรำคำอย่ำงต่อเน่ือง ผูร่้วมตลำดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ำยใน
ตลำดหลกัหรือตลำดท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ โดยผูร่้วมตลำดตอ้งมีควำมเป็นอิสระจำกกนั 

มีควำมรอบรู้และควำมเขำ้ใจอย่ำงสมเหตุสมผล สำมำรถท่ีจะเขำ้ท ำรำยกำรส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ และเตม็ใจ
ท่ีจะเขำ้ท ำรำยกำรส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

 

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”) 
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ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีไม่ต้องปรับปรุงในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำง
เดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 
 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย
ออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 
  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งน ำมำใชก้บัสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

 

รำยได้ 

 

รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมี
นยัส ำคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะยงัไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้นหรือ
มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้นั้น ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวน
รำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้   
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 

 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ้ื่นรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง  
 

ค่ำใช้จ่ำย 

 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 

รำยจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  ค่ำเช่ำท่ีอำจ
เกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีท่ีมีรำยกำรดงักล่ำว 

 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ์นัเป็นผลมำจำกกำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง 
หรือกำรติดตั้งสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะพร้อมใชง้ำนเพ่ือน ำมำใชเ้องหรือเพ่ือขำย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวด
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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กำรใช้ประมำณกำร 

 

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

 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวด
บญัชีนั้น ๆ หรือบนัทึกในงวดบญัชีท่ีปรับและงวดบญัชีในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดบญัชีใน
ปัจจุบนัและอนำคต 

 

ทั้งน้ี ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีซ่ึงอำจมีควำมไม่แน่นอนท่ีส ำคญัมำเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ 

 ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้  

 ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้และกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ 
 อำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์  
 สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำระผูกพนัหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 

 งวดบญัชีท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 มูลค่ำยุติธรรมและกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงินและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนันั้น  ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและบนัทึกตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม 
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร   
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพันธ์ 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ไดถู้กน ำมำใช้ตำมควำมเหมำะสมของจงัหวะเวลำเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและจดัหำเงิน 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือกำรค้ำ อย่ำงไรก็ตำม  ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำร
ก ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงจะถือเป็นรำยกำรเพ่ือคำ้ 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  หลงัจำกกำรรับรู้คร้ังแรกจะวดั
มูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม   ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ   
 

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 

 

4. รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั หรือสำมำรถควบคุม
กลุ่มบริษทัทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำรตดัสินใจดำ้นกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั  
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

 

      สัดส่วนกำรถือหุน้ 

    ลกัษณะ  (ร้อยละ) 
ช่ือกิจกำร  ประเภทธุรกิจ  ควำมสัมพนัธ์  2560  2559 

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล   ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑช์นิด  บริษทัยอ่ย  99.00  99.00 

แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  อ่อนตวั       

  
 

 
     

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั  เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำร   บริษทัยอ่ย  59.96  59.96 

  ออกแบบจดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์       

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใชพ้ลงังำน        

  ทำงเลอืก และประกอบแผงโซลำร์       

  เซลลเ์พ่ือกำรส่งออก       

         

บริษทั พรพรหม  น ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยอะไหล่ส ำหรับ  กรรมกำรและผูถ้ือหุน้  -  - 

ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั  เคร่ืองปรับอำกำศ  เป็นเครือญำติกนั     

         

นำงเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์                                 -  มำรดำกรรมกำร  -  - 

 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดงัน้ี 

 

ประเภทรำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย / ซ้ือสินคำ้   รำคำตลำด 

ขำย / ซ้ือทรัพยสิ์นและค่ำเช่ำอำคำร  รำคำทุน 

รำยไดค้่ำบริกำร (รำยไดอ้ื่น) / ค่ำเช่ำรับ / ค่ำใชจ่้ำยอืน่  จ ำนวนตำมท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ  อำ้งองิอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นของธนำคำร 

ดอกเบ้ียจ่ำย  อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีตกลงกนั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั  จ ำนวนตำมท่ีตกลงกนั 

กำรค ้ำประกนัหน้ีสิน  ไม่มีกำรคิดคำ่ธรรมเนียม 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 
 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

บริษัทย่อย        

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  -  -  35,686  28,282 

รับคืนสินคำ้ -  -  469  - 

ขำยทรัพยสิ์น -  -  40  21 

รำยไดอ้ืน่ -  -  1,752  1,288 

ดอกเบ้ียรับ -  -  2,578   227 

ซ้ือสินคำ้ -  -  10  108 

ซ้ือทรัพยสิ์น - -  535  650 

ค่ำใชจ่้ำยอื่น -  -  57  - 

        

บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน        

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 191  98  -  98 

รับคืนสินคำ้ -          103  -          103 

ซ้ือสินคำ้         140          100          140          100 

ค่ำเช่ำจ่ำย      1,055       1,055       1,055       1,055 

ดอกเบ้ียจ่ำย 793  464  -  - 

        

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 14,527  11,189  9,844  10,669 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 541  556  460  510 

รวม 15,068  11,745  10,304  11,179 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 และ  มีดงัน้ี 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี้กำรค้ำ        

บริษัทย่อย        

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  28,356  16,817 

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  1,225  126 

 -  -  29,581  16,943 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน        

คุณกำนต ์ พรพิไลลกัษณ์ -  140  -  140 

รวม -  140  29,581  17,083 

        

ยอดคงเหลือแยกตามอายุหนีท่ี้ค้างช าระได้ดังนี ้        

ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ -  -  22,675  16,943 

เกินก ำหนด :         

- ไม่เกิน 3 เดือน -  -  6,906  - 

- มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง  เดือน -  -  -  - 

- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง  เดือน -  117  -  117 

- มำกกวำ่  เดือน -  23  -  23 

รวม -  140  29,581  17,083 

        

ลูกหนี้อ่ืน        

บริษัทย่อย        

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  24  4 

        

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้ำงรับ        

บริษัทย่อย        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  3,000  15,000 

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  -  18,000 

 -  -  3,000  33,000 

ดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  -  79 

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  -  32 

 -  -  -  111 

รวม -  -  3,000  33,111 

        

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนด        

รับช ำระภำยในหน่ึงปี        

บริษัทย่อย        

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  17,000  - 

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  12,000  - 

รวม -  -  29,000  - 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยำว        

บริษัทย่อย        

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  50,250  30,250 

บริษทั โซลำร์ พีพีเอม็ จ ำกดั -  -  6,000  11,000 

รวม -  -  56,250  41,250 

        

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ        

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        

บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั 21  12  21  12 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เจ้ำหน้ีอื่น        

บริษัทย่อย        

บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั -  -  43  - 

        

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน        

คุณช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ 2,144  25  -  - 

คุณกำนต ์ พรพิไลลกัษณ์ 719  -  -  - 

คุณกนกกร แทนไกรศร -  301  719  301 

 2,863  326  719  301 

รวม 2,863  326  762  301 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย        

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน        

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        

คุณช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ 9,950  24,950  -  - 

คุณกำนต ์ พรพิไลลกัษณ์ 7,746  7,746  -  - 

 17,696  32,696  -  - 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        

คุณช ำนำญ พรพิไลลกัษณ์ -  93  -  - 

คุณกำนต ์ พรพิไลลกัษณ์ -  100  -  - 

 -  193  -  - 

รวม 17,696  32,889  -  - 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รำยกำรเคลือ่นไหวระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวำคม 2560 และ 2559 ส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมแก่และเงินกูย้ืมจำกบุคคลและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและระยะยำว        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม -  -  74,250  11,000 

เพ่ิมข้ึน -  -  83,000  71,250 

ลดลง -  -  (69,000)  (8,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม -  -  88,250  74,250 

 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 32,696  18,700  -  - 

เพ่ิมข้ึน 19,150  27,746  -  - 

ลดลง (34,150)  (13,750)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 17,696  32,696  -  - 

 

สัญญำส ำคัญกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

 

สัญญาเช่า 

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบันำงเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ มีก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 
2563 โดยมีค่ำเช่ำในอตัรำเดือนละ 87,900 บำท 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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5. ลูกหนี้กำรค้ำ - อื่น ๆ 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 173,950  155,364  136,088  141,596 

เกินก ำหนดช ำระ :         

- ไม่เกิน 3 เดือน  51,713   56,911   48,677   46,739 

- มำกกวำ่  เดือน ถงึ  เดือน 4,384  2,429  1,263  2,429 

- มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,960  4,651  1,960  4,171 

- มำกกวำ่  เดือนข้ึนไป        10,797         9,393         10,175         9,393 

รวม 242,804  228,748  198,163  204,328 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,665)  (10,254)  (10,043)  (10,254) 

สุทธิ     232,139      218,494      188,120      194,074 

 

6. สินค้ำคงเหลือ  

 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

สินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย 535,683  488,013  515,157  475,635 

สินคำ้ระหวำ่งทำง      52,348       61,974       51,623       61,974 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 5,223  3,885  -  - 

วตัถุดิบ 37,283  18,733  -  - 

สินคำ้ระหวำ่งผลิต      5,938       3,972  -  - 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 4,575  1,822  -  - 

รวม 641,050  578,399  566,780  537,609 

หกั ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้        

      ท่ีเส่ือมสภำพและเคลือ่นไหวชำ้ (11,195)  (7,844)          (6,135)          (6,454) 
สุทธิ    629,855     570,555    560,645    531,155 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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7.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 38,785  10,639  912  - 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,463  1,230  1,004  838 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 10,908  48  10,113  - 

อื่นๆ 2,666  2,570  446  661 

รวม 53,822  14,487  12,475  1,499 

 

8.  เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระค ำ้ประกัน 

 

ณ วนัท่ี  ธันวำคม 2560 บริษทัมีเงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรในประเทศหลำยแห่งจ ำนวน 72 ลำ้นบำท (2559 : 70 ลำ้น
บำท)  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 ถึง 1.00 ต่อปี ( 9 : ร้อยละ 0.8  ถึง .05 ต่อปี) ซ่ึงใช้เป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
จำกธนำคำรในประเทศดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุ 14) 



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

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 60 และ 2559 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับำท       

 ทุนจดทะเบียน    ร้อยละ  พนับำท 

 และทุนท่ีช ำระแลว้  วนัจดทะเบียน  สัดส่วนกำรถือหุน้  วธีิรำคำทุน  รำยไดเ้งินปันผล 

 2560  2559  จดัตั้งบริษทั  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

                  

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  60,000  12 ธนัวำคม   59.96  59.96  35,976  35,976   -   - 

รวม           65,676  65,676   -   - 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท โซลำร์ พีพีเอ็ม จ ำกัด 

 

เม่ือวนัท่ี  กุมภำพนัธ์  บริษทัขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใหก้บับริษทัต่ำงประเทศแห่งหน่ึง (เอชคิว เทรดด้ิง ลิมิ
เตด็) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศฮ่องกง เพ่ือร่วมธุรกิจและจดัตั้งโรงงำนประกอบแผงโซลำร์เซลลเ์พ่ือ
ส่งออก  
 

ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อยคร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี   มีนำคม  ผูถ้อืหุน้มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยจำก  ลำ้นบำท (แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน ,  หุน้ มูลค่ำหุน้ละ  บำท) เป็น  ลำ้นบำท 
(แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน ,  หุน้ มูลค่ำหุน้ละ  บำท) เพ่ือน ำไปขยำยธุรกิจ โดยเรียกช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุน
คร้ังแรกในอตัรำร้อยละ  ของมูลค่ำหุน้ บริษทัย่อยจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี  มีนำคม   

 

ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัย่อยคร้ังท่ี 2/  เม่ือวนัท่ี 0 มิถุนำยน  ผูถ้อืหุน้มีมติให ้เรียกช ำระคำ่หุน้
เพ่ิมทุนคร้ังท่ีสองในอตัรำร้อยละ 50 ของมูลค่ำหุน้ และเม่ือวนัท่ี  มิถุนำยน  เอชคิว เทรดด้ิง ลิมิเตด็ โอนหุน้ท่ีถือ
อยู่ในบริษทัยอ่ยทั้งหมดใหก้บับริษทั วน่ีำโซลำร์เทคโนโลยี จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวยีดนำม 
บริษทัยอ่ยจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  มิถุนำยน  

 

รำยกำรเคลือ่นไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวำคม 59 มีดงัน้ี 

 

    ทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ย (พนับำท)  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

      ทุนท่ีออก  สัดส่วนกำรถือหุน้  จ ำนวนเงิน 

วนัท่ี  รำยกำร  ทุนจดทะเบียน  และช ำระแลว้   (ร้อยละ)   (พนับำท) 
 มกรำคม 59  ยอดยกมำ  10,000  10,000  99.96  9,996 

23 กุมภำพนัธ์   ขำยเงินลงทุน   -   -  (40.00)  (4,000) 
  คงเหลือ  10,000  10,000  59.96  5,996 

 มีนำคม   ลงทุนในหุน้เพ่ิมทุน         

  - ช ำระร้อยละ   50,000  25,000  59.96  14,990 

 มิถุนำยน   ลงทุนในหุน้เพ่ิมทุน         

  - ช ำระร้อยละ    -  25,000  59.96  14,990 

  รวม  60,000  60,000  59.96  35,976 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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10.  อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน     
 

 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  มกรำคม 9 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 

ลดลง       -  (234)        -  (22)        -        -        -  (256) 

โอน        -  1,432  3,818  4,676  722  1,407  (12,055)        - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 59,013  29,592  153,267  26,848  1,512  7,286  1,754  279,272 

เพ่ิมข้ึน       -  793        -  3,612        -  366  10,980  15,751 

ลดลง       -        -        -        -        -        -        -        - 

โอน        -  4,031  4,354  2,704  238  1,103  (12,430)        - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 59,013  34,416  157,621  33,164  1,750  8,755  304  295,023 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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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  มกรำคม 59 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 

ลดลง       -  (20)        -  (2)        -        -        -  (22) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 15,600  3,495  13,052  6,421  451  809        -  39,828 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1,959  1,935  6,379  4,366  316  423        -  15,378 

ลดลง       -        -        -        -        -        -        -        - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม  17,559  5,430  19,431  10,787  767  1,232        -  55,206 

                

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี                

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 43,413  26,097  140,215  20,427  1,061  6,477  1,754  239,444 

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 41,454  28,986  138,190  22,377  983  7,523  304  239,817 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 สิทธิกำรใชท่ี้ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร และบำงส่วนของส่วนปรับปรุงท่ีดิน มีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 210 ลำ้นบำท ประเมินรำคำโดยผูป้ระเมินอิสระเม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 (ใชว้ธีิคิดจำกตน้ทุน) มี
จ ำนวนเงิน 220 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 

 2560  2559  2560  2559 

ภำยในหน่ึงปี 420  556  420  556 

หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 2,156  1,988  2,156  1,988 

หำ้ปีข้ึนไป 27,332  27,920  27,332  27,920 

รวม 29,908  30,464  29,908  30,464 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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11.  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
 

 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  มกรำคม 9 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 

ลดลง       -        -  (4)  (220)  (2,087)  (418)  (2,729) 

โอน  141  7,646  74,751  7,500  1,400  (26,838)  64,600 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 39,389  79,780  207,218  26,944  47,143  7,219  407,693 

เพ่ิมข้ึน       -  2  12,009  2,213  3,950  1,960  20,134 

ลดลง       -        -  (48)  (80)  (1,876)        -  (2,004) 

โอน        -  1,261  5,150  1,914        -  (8,376)  (51) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 39,389  81,043  224,329  30,991  49,217  803  425,772 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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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  มกรำคม 2559 17  20,219  26,855  13,038  38,084        -  98,213 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 15  3,934  12,865  1,518  3,135        -  21,467 

ลดลง       -        -  (3)  (219)  (1,271)        -  (1,493) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 32  24,153  39,717  14,337  39,948        -  118,187 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 43  4,369  23,064  3,005  2,121        -  32,602 

ลดลง       -        -  (4)  (56)  (1,323)        -  (1,383) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 75  28,522  62,777  17,286  40,746        -  149,406 

              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 559 39,357  55,627  167,501  12,607  7,195  7,219  289,506 

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 39,314  52,521  161,552  13,705  8,471  803  276,366 
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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  มกรำคม 9 28,702  46,816  26,266  14,036  40,932 111  156,863 

เพ่ิมข้ึน       -        -            246            579            2,241  6  3,072 

ลดลง       -        -  (4)  (220)  (1,412)        -  (1,636) 

โอน       -        -        -        -  8  (8)        - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 28,702  46,816  26,508  14,395  41,769  109  158,299 

เพ่ิมข้ึน       -        -            99            152            3,860            1,131  5,242 

ลดลง       -        -        -  (80)  (1,152)        -  (1,232) 

โอน       -  1,080        -        -        -  (1,131)  (51) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 28,702  47,896  26,607  14,467  44,477  109  162,258 
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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  มกรำคม 9       -  17,270  19,593  12,353  37,503        -  86,719 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       -  2,341  2,630  772  2,607        -  8,350 

ลดลง       -        -  (3)  (219)  (1,056)        -  (1,278) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9       -  19,611  22,220  12,906  39,054        -  93,791 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       -  2,364  1,841  584  1,163        -  5,952 

ลดลง       -        -        -  (56)  (1,045)        -  (1,101) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60       -  21,975  24,061  13,434  39,172        -  98,642 

              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 9 28,702  27,205  4,288  1,489  2,715  109  64,508 

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 60 28,702  25,921  2,546  1,033  5,305  109  63,616 
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รำคำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยถ์ำวรของกลุ่มบริษทัซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้ แต่ยงัคง
ใชง้ำนอยู่ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี  
 

  ลำ้นบำท 

  2560  2559 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  68.5  56.9 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดจ้ดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัและบริษทัย่อย
ดงักล่ำวซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีประมำณ 18.8 ลำ้นบำท และ 35.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดจ้  ำน ำ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัย่อยดงักล่ำวซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีประมำณ 52 ลำ้นบำท เพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจำกธนำคำรในประเทศหลำยแห่ง (ดูหมำยเหตุ 14 และ 18) 
 

ในปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงบนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 0.  ลำ้นบำท เป็นตน้ทุนของเคร่ืองจกัรท่ีอยู่ระหวำ่งกำรติดตั้ง 

 

12. สิทธิกำรเช่ำ 
 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

รำคำทุน 19,088  19,037  19,088  19,037 

หกั รำยจ่ำยตดับญัชีสะสม (14,816)  (13,408)  (14,816)  (13,408) 

สุทธิ 4,272  5,629  4,272  5,629 

 

บริษทัท ำสัญญำเช่ำท่ีดินกบัส ำนกังำนทรัพยสิ์นส่วนพระมหำกษตัริยจ์  ำนวนสองฉบบัเพ่ือปลูกสร้ำงอำคำรพกัอำศยัพร้อม
ท่ีจอดรถส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั มีก ำหนดเวลำ 3 ปี และ 15 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 (เม่ือวนัท่ี  สิงหำคม 
25  บริษทัต่ออำยุสัญญำเช่ำท่ีดินท่ีครบก ำหนดเวลำจ ำนวน  ฉบบั) และในปี 2551 บริษทัโอนกรรมสิทธ์ิอำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีบริษทัสร้ำงบนท่ีดินเช่ำดงักล่ำวใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำเช่ำ โดยบริษทัไดรั้บสิทธิ
ใหใ้ชป้ระโยชน์ในอำคำรดงักล่ำว 
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ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำมีดงัน้ี 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ภำยในหน่ึงปี 1,209  770  1,209  770 

หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 1,883  367  1,883  367 

รวม 3,092  1,137  3,092  1,137 

 

13. ภำษีเงินได้ 

 

ภำษีเงินไดท่ี้บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีค ำนวณจำก        

   ก ำไรทำงบญัชีตำมอตัรำภำษีท่ีประกำศใช ้   11,204  11,685  11,204  11,685 

ผลกระทบจำกรำยกำรท่ีเป็น        

   รำยจ่ำยตอ้งหำ้มทำงภำษี 479  1,199  479  1,199 

ผลกระทบจำกกำรใชป้ระโยชน์ของ        

   ผลขำดทุนสะสมทำงภำษยีกมำ          -  (4,091)        -  (4,091) 

ผลกระทบจำกรำยกำรท่ีสำมำรถ        

   หกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พ่ิมเติม (252)  (1,778)  (252)  (1,778) 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีค ำนวณจำก        

   ก ำไรทำงภำษี 11,431  7,015  11,431  7,015 

ภำษีเงินไดส่้วนท่ีเป็นของรำยกำรก ำไร        

   ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (159)        -  (104)        - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีลดลง         

   (เพ่ิมข้ึน) (392)  4,872  (171)  4,858 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน        

   ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 10,880  11,887  11,156  11,873 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

 

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

 มกรำคม 2559  หรือขำดทุน  เบด็เสร็จอื่น  ธนัวำคม 2559  หรือขำดทุน  เบด็เสร็จอื่น  ธนัวำคม 2560 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้              

   ท่ีเส่ือมสภำพและเคลือ่นไหวชำ้ 2,988  (1,420)        -  1,568  (7)        -  1,561 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,585  466        -  2,051  129        -  2,180 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษียกมำ 4,267  (4,267)        -        -        -        -        - 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองจกัร              

  ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน       -  (253)        -  (253)        -        -  (253) 

อื่น ๆ 1,543  602        -  2,145  429  (159)  2,415 

รวม 10,383  (4,872)        -  5,511  551  (159)  5,903 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ณ วนัท่ี   รับรู้ในก ำไร  รับรู้ในก ำไร  ณ วนัท่ี 31  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ในก ำไร  ณ วนัท่ี 31 

 มกรำคม 2559  หรือขำดทุน  เบด็เสร็จอื่น  ธนัวำคม 2559  หรือขำดทุน  เบด็เสร็จอื่น  ธนัวำคม 2560 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,585  466        -  2,051  (42)        -  2,009 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้              

   ท่ีเส่ือมสภำพและเคลือ่นไหวชำ้ 2,827  (1,536)        -  1,291  (64)        -  1,227 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษียกมำ 4,267  (4,267)        -        -        -        -        - 

อื่น ๆ 1,253  479        -  1,732  381  (104)  2,009 

รวม 9,932  (4,858)        -  5,074  275  (104)  5,245 
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14. วงเงินสินเช่ือกับสถำบันกำรเงิน 

 

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม  และ 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำรในประเทศหลำยแห่ง สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม (ลำ้นสกุลเงิน) 
 2560  2559 

   เหรียญ    เหรียญ 

 บำท  สหรัฐอเมริกำ  บำท  สหรัฐอเมริกำ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 67   -   60   -  

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น 1,481   -   1,306   -  

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ    723         0.5     716         0.5 

รวม    2,271         0.5     2,082         0.5 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ลำ้นสกุลเงิน) 
 2560  2559 

   เหรียญ    เหรียญ 

 บำท  สหรัฐอเมริกำ  บำท  สหรัฐอเมริกำ 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 52   -   50   -  

วงเงินกูย้ืมระยะสั้น 1,336   -   1,306   -  

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ    716         0.5     716         0.5 

รวม    2,104         0.5     2,072         0.5 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้มีหลกัประกนัโดยกำรจ ำน ำเงินฝำกกบัธนำคำรในประเทศหลำยแห่งของบริษทั
จ ำนวนเงินรวม 72 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 8) เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และหุ้นสำมญัของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และจดจ ำนองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัและบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง (ดูหมำยเหตุ 11) 
 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน   
 

  พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เงินเบิกเกินบญัชี 2,482   -   2,482   -  

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 45,000  155,000  45,000  155,000 

หน้ีสินภำยใตส้ัญญำทรัสตรี์ซีท 319,739  358,701  319,739  340,700 

รวม 367,221  513,701  367,221  495,700 

 

เงินเบิกเกินบญัชีมีอตัรำดอกเบ้ียเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกประจ ำท่ีจ  ำน ำเป็นหลกัประกนับวกร้อยละ 2.0 ต่อปี MOR 

ลบร้อยละ .  ถึงร้อยละ 0.5 ต่อปี และ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตัว๋สัญญำใชเ้งินมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.80 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.05 ต่อปี และเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.72 ถึงร้อยละ 2.89 ต่อปี  
 

16.  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เจำ้หน้ีอื่น 13,365  12,002  5,725  8,634 

ค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยท่ีบนัทึกตำมมำตรฐำนกำรบญัชี        

   ท่ีสูงกวำ่สัญญำเช่ำ 4,786  5,195  3,223  2,382 

เจำ้หน้ีจำกผลขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่        

   ของตรำสำรอนุพนัธ์ 566  8  566  8 

เงินรับล่วงหนำ้คำ่สินคำ้ 3,168        -        -        - 

ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 1,710  1,299  1,053  1,299 

เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำงและซ้ือทรัพยสิ์น 5,122  25,803  1,600  2,191 

อื่นๆ 6,995  9,762  2,468  5,019 

รวม 35,712  54,069  14,635  19,533 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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17. หน้ีสินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี       1,026  350  775  350 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระหลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี       3,006        2,738        1,713        711 

รวม       4,032        3,088        2,488        1,061 

 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 35,093  18,903        -  5,757 

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระหลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 83,495  72,607        -      15 

รวม     118,588      91,510        -      5,772 

 

- บริษัท บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) 

 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2555 บริษทัท ำสัญญำกูย้ืมเงินกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นเงินกู้
เพ่ือช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำยจำกอุทกภยัตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ี สกง. 12/2555 เร่ือง กำรใหค้วำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำยจำกอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 เงินกู้ยืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และ
ก ำหนดช ำระคืนตน้เงินกู้และดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนจ ำนวนเงินงวดละ 550,000 บำท รวม 60 งวด เร่ิมช ำระงวดแรก
ภำยในส้ินเดือนของเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก บริษทัจ่ำยช ำระเงินกูง้วดสุดทำ้ยเม่ือวนัท่ี  ตุลำคม 60 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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- บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบิ้ล แพจเกจจิง้ จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) 
 

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

 

เงินกูย้ืมน้ีและวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนำคำรในประเทศดงักล่ำวจ ำนวน  ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดย 
 

ก) ค ้ำประกนัโดยบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และ      
 

ข) จ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัย่อยท่ีมีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี / หรือจะมีในภำยหนำ้ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ
ขอ้ 11 ทุนจ ำนอง 110 ลำ้นบำท 

 

- บริษัท โซลำร์ พีพีเอ็ม จ ำกดั (“บริษัทย่อย”) 
 

เม่ือวนัท่ี  กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัย่อยท ำสัญญำกู้ยืมเงินกบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวนเงินรวม 115 ลำ้นบำท 
เพ่ือเป็นทุนในกำรซ้ือ กำรติดตั้ง กำรทดสอบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์รวมถึงกำรซ่อมแซมอำคำรและกำรปรับปรุงกำรผลิต
ประกอบแผงโซลำร์เซลล ์เงินกูย้ืมน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือน ๆ  ละ
จ ำนวนเงินเท่ำ ๆ  กนั (ตำมยอดของเงินตน้ท่ีเบิกใชจ้ริงในแต่ละเดือน) เป็นระยะเวลำ  ปี  เดือนนบัจำกวนัท่ีเบิกใชเ้งินกู้
คร้ังแรก (วนัท่ี  มีนำคม )  รวมระยะเวลำกำรปลอดช ำระเงินตน้  เดือน และก ำหนดช ำระคืนดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน 
เงินกูย้ืมน้ีมีเง่ือนไขและขอ้จ ำกดับำงประกำรเก่ียวกบักำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินและอื่น ๆ 

 

เงินกูย้ืมน้ีและวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำรในประเทศดงักล่ำวค ้ำประกนัโดย 

 

ก) ค ้ำประกนัโดยบริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และ      
 

ข) จ ำน ำเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของบริษทัย่อย ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 11 และหุน้สำมญัของบริษทัย่อย ทุนจ ำน ำ 
65 ลำ้นบำท 

 

ณ วนัท่ี  ธนัวำคม  บริษทัยอ่ยเบิกเงินกูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 63.7 ลำ้นบำท 

 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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19. หน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 

 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน        

- ณ วนัท่ี 1 มกรำคม        6,283        5,314        5,502        4,722 

        

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  903  810  645  642 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 148  159  134  138 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ          1,051           969           779           780 

รายการท่ีรับรู้เป็นรายการก าไรหรือขาดทุน        

   เบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ        

- ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำประมำณกำรตำมหลกั        

  คณิตศำสตร์ประกนัภยั (793)        -  (519)        - 

หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน        

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม       6,541        6,283        5,762        5,502 

 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรค ำนวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนมีดงัน้ี 
 

 สมมติฐำน 

 2560  2559 

อตัรำคิดลด   ร้อยละ 2.69 ถึง 3.21 ต่อปี  ร้อยละ 2.97 และ .  ต่อปี 

อตัรำกำรข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 3.0 ต่อปี  ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน ร้อยละ 0.0 ถึง 44.0 ต่อปี  ร้อยละ 0.0 ถึง 45.0 ต่อปี 

 



บริษัท พรพรหมเมท็ทอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วนัที่  ธันวำคม  และ 9 
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20. ทุนเรือนหุ้นและใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 

เม่ือวนัท่ี  พฤษภำคม  บริษทัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (Warrants PPM-W1) 

ชนิดระบุช่ือผูถ้ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือไดเ้พ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมจ ำนวน ,999,972 หน่วยในมูลค่ำหน่วยละ 
0.00 บำท โดยจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในอตัรำส่วน 2 หุน้สำมญัเดิมต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 1 หน่วย 

ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัดงักล่ำวมีอำยุ 3 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีครบก ำหนดคือ
วนัท่ี  พฤษภำคม ) ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ
เดือนมิถุนำยนและธันวำคมของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัท่ีใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 คือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2557 และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ยคือวนัท่ี  พฤษภำคม ) โดยมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้คือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญัหน่ึง (1) หน่วยต่อกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัหน่ึง (1) หุน้ในรำคำหุน้ละ 7.00 บำท  
 

บริษทัน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวเขำ้จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี  มิถุนำยน   
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2559 เม่ือวนัท่ี  เมษำยน 2559 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

ก) จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรในอตัรำหุน้ละ .  บำท เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน .  ลำ้นบำท  ใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 

 

จำกกำรท่ีผูถ้ือหุน้มีมติใหจ่้ำยปันผลตำมท่ีกลำ่วใน ขอ้ ก) ซ่ึงเขำ้เง่ือนไขกำรปรับสิทธิของ PPM-W1 ตำมขอ้ก ำหนด
สิทธิเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ PPM-W1 เม่ือวนัท่ี  พฤษภำคม  บริษทัท ำกำรปรับรำคำใชสิ้ทธิและ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิของ PPM-W1 ท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

รำยกำร  สิทธิเดิม  สิทธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

รำคำใชสิ้ทธิ  7 บำทต่อหุน้  6.954 บำทต่อหุน้ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  1 หุน้สำมญั ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  1.007 หุน้สำมญั ต่อ  หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

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

 

บริษทัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวก้บักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 9 เม่ือวนัท่ี  
มิถุนำยน  บริษทัแจง้กำรปรับสิทธิ PPM-W1 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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รำยกำร  สิทธิเดิม  สิทธิใหม่หลงักำรเปลีย่นแปลง 

รำคำใชสิ้ทธิ  6.954 บำทต่อหุน้  3.477 บำทต่อหุน้ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ  1.007 หุน้สำมญั ต่อ  หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  2.014 หุน้สำมญั ต่อ  หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

ในกำรประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี /  เม่ือวนัท่ี  พฤศจิกำยน 2559 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ก) ลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน  หุ้น มูลค่ำหุ้นละ .  บำท เป็นจ ำนวนเงิน  บำท ซ่ึ งเป็นหุ้น
สำมญัส่วนท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี  (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  พฤศจิกำยน  

 

ข) เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั
ของบริษทัคร้ังท่ี  (PPM-W1) จ  ำนวน 1,120,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ .  บำท รวมเป็นเงิน ,  บำท  

 

ค) เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ซ่ึงไดแ้ก่ นำยศุภจกัร ไตรรัตโน
ภำส จ ำนวน 80,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ .  บำท รวมเป็นเงิน ,000,  บำท โดยจดัสรรในรำคำหุน้ละ .  
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  ธนัวำคม  

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี  เมษำยน 2560 ผูถ้ือหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

ก)  จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 59 ในอตัรำหุน้ละ 0.035 บำท เป็นเงินรวม 14.0 ลำ้นบำทแก่ผูถ้ือหุน้โดย
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560 และ 

 

ข) แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ (วตัถุประสงคข์องบริษทั) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรขยำยธุรกิจของบริษทัเก่ียวกบักำร
ใหเ้ช่ำซ้ือแผงโซลำร์เซลล ์
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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 

  ยอดยกมำ*    79,999,722    320,000,500  78,646   

5   มิ.ย.         -  79,999,722        -        -        -        - 

  1  ธ.ค. 9  จ ำหน่ำยหุน้เพ่ิมทุน    80,000,000  156,346  1  ธ.ค. 9 

6  30 ธ.ค. 9  166,700  79,833,022  1,168  335,733  1,000  26 ม.ค.  

7   พ.ค.   10,756,647  69,076,375  75,325  21,663,867  64,493   พ.ค.  

  รวม        422,000,100  300,485   

 

* ปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีช ำระแลว้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำก 1 บำทต่อหุ้น เป็น 0.5 บำทต่อหุ้น เม่ือ
วนัท่ี  พฤษภำคม   
 

เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิของ PPM-W1 คร้ังท่ี 7 เป็นกำรใช้สิทธิคร้ังสุดทำ้ย จึงถือว่ำ PPM-W1 ส่วนท่ียงัไม่ใช้สิทธิจ ำนวน 
69,076,375 หน่วยส้ินสภำพลง ผูถ้ือหลกัทรัพย์ PPM-W1ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิใด ๆ ไดอ้ีก และ PPM-W1 ไดพ้น้สภำพกำร
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี  พฤษภำคม   

 

21. ส ำรอง 

 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 

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

 

ทุนส 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 ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ        

   สินคำ้ระหวำ่งผลิต (47,623)  (2,699)  (39,841)  (3,368) 

ซ้ือสินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย 1,089,511  1,016,519  1,075,164  1,010,897 

วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 171,924  83,465        -        - 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังำน     142,983      91,070  63,186  61,147 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย      49,787       36,347  22,840  23,148 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงและคำ่ขนส่ง      12,436       11,580  6,959  7,627 

 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งประกอบ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริหำร ตน้ทุนขำย ตน้ทุนจำกกำรรับจำ้ง
ประกอบ ตน้ทุนจำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่น และก ำไรหรือขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดเ้ป็นขอ้มูลทำง
กำรเงินท่ีส ำคญัและเป็นขอ้มูลหลกัซ่ึงถูกน ำเสนอใหก้บัผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอและ
ถูกใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน กลุ่มบริษทัด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนเชิงธุรกิจในหลำยธุรกิจไดแ้ก่ 
ธุรกิจจ ำหน่ำยกลุ่มวตัถุดิบอุตสำหกรรม และกลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดุก่อสร้ำง ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวั 
(รวมอยู่ในกลุ่มวตัถุดิบอุตสำหกรรม)   ธุรกิจให้เช่ำทรัพย์สิน และให้บริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิต
กระแสไฟฟ้ำโดยใช้พลงังำนทำงเลือก และประกอบแผงโซลำร์เซลล์เพ่ือกำรส่งออก ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี  
ธนัวำคม 2560 และ 9 กลุ่มบริษทัไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสำระส ำคญัในส่วนงำนธุรกิจให้เช่ำทรัพยสิ์น และให้บริกำร
ออกแบบ จดัหำ และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใชพ้ลงังำนทำงเลือก  
 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจเกือบทั้งหมดในประเทศ (ยกเวน้กำรประกอบแผงโซลำร์เซลลเ์พ่ือกำรส่งออก ซ่ึงมี
กำรแยกแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม) ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัมีส่วนงำน
ด ำเนินงำนเชิงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว 

 

ขอ้มูลต่อไปน้ีไดแ้ยกตำมส่วนงำนเชิงธุรกิจ – รำยไดจ้ำกกำรขำย โดยพิจำรณำถึงเกณฑข์องตลำดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
ธนัวำคม 60 และ 9 ดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 2560  2559 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์  กลุ่ม    กลุ่มผลิตภณัฑ์  กลุ่ม   

 วตัถุดบิ  ผลิตภณัฑ์    วตัถุดิบ  ผลิตภณัฑ์   

 อุตสำหกรรม  วสัดุก่อสร้ำง  รวม  อุตสำหกรรม  วสัดุก่อสร้ำง  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 931,139  412,715  1,343,854  877,513  410,311  1,287,824 

ตน้ทุนขำย (853,961)  (320,400)  (1,174,361)  (779,315)  (314,053)  (1,093,368) 
ก ำไรขั้นตน้     77,178      92,315      169,493      98,198      96,258      194,456 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 2560  2559 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์  กลุ่ม    กลุ่มผลิตภณัฑ์  กลุ่ม   

 วตัถุดบิ  ผลิตภณัฑ์    วตัถุดิบ  ผลิตภณัฑ์   

 อุตสำหกรรม  วสัดุก่อสร้ำง  รวม  อุตสำหกรรม  วสัดุก่อสร้ำง  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 798,661  412,715  1,211,376  793,525  410,311  1,203,836 

ตน้ทุนขำย (725,523)  (320,400)  (1,045,923)  (700,259)  (314,053)  (1,014,312) 
ก ำไรขั้นตน้     73,138      92,315      165,453      93,266      96,258      189,524 

 

24. ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวน
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งปี ซ่ึงแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 

 พนับำท/พนัหุน้ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559*  2560  2559* 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 400,336  320,000  400,336  320,000 

ผลกระทบจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่จำกกำร              

-  เพ่ิมทุนเพ่ือจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั            -  2,623        -  2,623 

-  ใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 13,473  1  13,473  1 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั  413,809  322,624  413,809  322,624 
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 พนับำท/พนัหุน้ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559*  2560  2559* 

ก ำไรส ำหรับปี 45,922  18,162  44,862  46,552 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.111  0.056  0.108  0.144 

 

* ปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีช ำระแลว้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำก 1 บำทต่อหุ้น เป็น 0.5 บำทต่อหุ้น เม่ือ
วนัท่ี  พฤษภำคม   
 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับพนกังำนของบริษทับนพ้ืนฐำนควำมสมคัรใจของพนกังำนในกำรเป็น
สมำชิกของกองทุน โดยพนกังำนจ่ำยเงินสะสมและบริษทัจ่ำยเงินสมทบในอตัรำเท่ำกนัร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนกังำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงั
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.  และจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต บริษทัจ่ำย
สมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพในปี 2560 เป็นเงิน 0.84 ลำ้นบำท (2559: 0.86 ลำ้นบำท) 
 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ียและอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ จำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำและจำกสภำพคล่องทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัไม่มี
นโยบำยในกำรใช้หรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือกำรคำ้  กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเงินและเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัในระหว่ำงปี 2560 และ 2559 

 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีอื่น และหน้ีสินภำยใตส้ัญญำทรัสตรี์ซีทท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยน กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส่วนหน่ึง อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทัยงัคงมีควำม
เส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ครอบคลุมไว ้
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ณ วนัท่ี  ธนัวำคม  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

 ลำ้นสกุลเงิน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เหรียญ    เหรียญ   

 สหรัฐอเมริกำ  ยูโร  สหรัฐอเมริกำ  ยูโร 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 0.88        -        -        - 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 11.95  0.13  11.78  0.13 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือคือ ควำมเส่ียงท่ีเป็นผลเสียหำยทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรท่ีลูกคำ้หรือคู่สัญญำไม่
สำมำรถช ำระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัไดต้ำมเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวเ้ม่ือครบก ำหนด 

 

ฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรใหสิ้นเช่ือและก ำกบัดูแลควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำร
วเิครำะห์ฐำนะกำรเงินของลกูคำ้ทุกรำยท่ีขอวงเงินสินเช่ือจำกกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่ไม่มีควำมเส่ียง
จำกกำรใหสิ้นเช่ือที่เป็นสำระส ำคญั และควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือจะไม่สูงเกินกวำ่จ ำนวนเงินของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญท่ีไดบ้นัทึกไว ้(ถำ้มี) ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
 

ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้
เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนของกลุ่มบริษทัและเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลงโดยอำศยักระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมจดัหำเงินเป็นหลกั 

 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีเป็นสำระส ำคญั เน่ืองจำกเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำวของกลุ่มบริษทัมีอตัรำ
ดอกเบ้ียลอยตวัตำมหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกนักบัอตัรำตลำดและมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงต ่ำกวำ่อตัรำตลำด 
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กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 

กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงมีดงัน้ี 

 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่นมีมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรมเน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระค ้ำประกนัมีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกเงินฝำกน้ีมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่นมีมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ยุติธรรมเน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

 

เงินกูย้ืมระยะยำวมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดและมีอตัรำคงท่ีซ่ึงต ่ำกว่ำอตัรำตลำดมีมูลค่ำตำม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและหน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินไม่สำมำรถค ำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนท่ีเกิน
จ ำเป็น 

 

27. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัคอื กำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินและโครงสร้ำงของ
เงินทุนท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ืองต่อไปได้
ตำมปกติ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีกำรเปลีย่นแปลงท่ีส ำคญัใด ๆ เก่ียวกบันโยบำยในกำรบริหำรจดักำรทุนในระหวำ่งปี  
และ  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25  และ 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนดงัน้ี 
 

 อตัรำส่วน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560  2559  2560  2559 

        

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.81 : 1  1.03 : 1  0.55 : 1  0.77 : 1 
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28. ภำระผูกพัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
 

ก) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญำเช่ำคลงัสินคำ้ บำ้นพกัพนกังำน และรถยนตห์ลำยฉบบัเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยสัญญำ
ฉบบัสุดทำ้ยจะส้ินสุดลงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 บริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวดงัน้ี 

 

 พนับำท 

ภำยในหน่ึงปี 9,863        

หลงัจำกหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 6,275 

รวม 16,138 

 

ข) กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัคงเหลือจำกสัญญำก่อสร้ำงทรัพยสิ์นและซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวนเงินรวม 6.6 
ลำ้นบำท   

 

ค) บริษัทมีเลตเตอร์ออฟเครดิตส ำหรับซ้ือสินค้ำท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวนเงินรวม 2.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 0.03       
ลำ้นยูโร และ 

 

ง) บริษทัมีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำหลำยฉบบักบัธนำคำรในประเทศหลำยแห่งเป็นจ ำนวนรวม 2.7 

ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ 87.3 ลำ้นบำท มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้ ณ วนัท่ี  ธนัวำคม  มี
จ ำนวนเงินประมำณ 86.7 ลำ้นบำท 

 

29.     หน้ีสินที่อำจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมี 

 

ก) หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีธนำคำรในประเทศหลำยแห่งออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัและบริษทัย่อยให้กบั
หน่วยงำนรัฐบำลหลำยแห่งเพ่ือประโยชน์ทำงกำรคำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 6.2 ลำ้นบำท และ 
 

ข) หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีบริษทัใหธ้นำคำรในประเทศแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้ำประกนับริษทัแห่งหน่ึงใหก้บั
หน่วยงำนรัฐบำลแห่งหน่ึงเพ่ือประโยชน์ทำงกำรคำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 12.6 ลำ้นบำท  
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30.     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  โดยไดรั้บสิทธิพิเศษหลำยประกำร เช่น 
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมในจ ำนวนท่ีไม่เกิ น
ขอบเขตท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นระยะเวลำห้ำปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริม  
 

ในฐำนะท่ีบริษทัย่อยเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ท่ี
ก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

รำยได ้(ไม่รวมก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนและรำยไดอ้ื่น) แยกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวำคม  และ  มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 2560  2559 

 กิจกำร  กิจกำร    กิจกำร  กิจกำร   

 ท่ีไดรั้บ  ท่ีไม่ไดรั้บ    ท่ีไดรั้บ  ท่ีไม่ไดรั้บ   

 กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม  รวม  กำรส่งเสริม  กำรส่งเสริม  รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 40,233  1,303,621  1,343,854  -  1,287,824  1,287,824 

รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้ง            

   ประกอบ 126,277  -  126,277  4,023  -  4,023 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ            

   และใหบ้ริกำร -  6,095  6,095  -  18,211  18,211 

รวม 166,510  1,309,716  1,476,226  4,023  1,306,035  1,310,058 
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31. อื่น ๆ 

 

ก) เม่ือวนัท่ี  กุมภำพนัธ์  บริษทั (“ผูว้่ำจำ้ง”) ท ำสัญญำจ้ำงบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง (“ผูรั้บจ้ำง”) เป็นท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินและวำงแผนซ้ือกิจกำรบริษทัในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน
เงิน .  ลำ้นบำท โดยบริษทัจ่ำยช ำระแลว้จ ำนวน .0 ลำ้นบำท และยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระงวดสุดทำ้ยเน่ืองจำกผูรั้บจำ้ง
ยงัใหบ้ริกำรไม่ครบตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำท ำใหบ้ริษทัตอ้งจำ้งท่ีปรึกษำอีกบริษทัหน่ึงด ำเนินกำรต่อให้
แลว้เสร็จ  

 

 เม่ือวนัท่ี  เมษำยน  ผูรั้บจำ้งฟ้องบริษทัในคดีแพ่งใหช้ ำระค่ำบริกำรงวดสุดทำ้ยจ ำนวน .  ลำ้นบำท และ
ค่ำบริกำรส่วนเพ่ิม (ไม่มีสญัญำ) จ ำนวน .0 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน .  ลำ้นบำท 

  

 เม่ือวนัท่ี  กรกฎำคม  ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัช ำระค่ำบริกำรจ ำนวน .  ลำ้นบำท บริษทัยืน่
อุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 และเม่ือวนัท่ี  กนัยำยน  ศำลอุทธรณ์มีค ำพิพำกษำแกค้  ำพิพำกษำของ
ศำลชั้นตน้เป็นใหบ้ริษทัช ำระค่ำบริกำรดงักลำ่วจ ำนวน .  ลำ้นบำท 

 

 ณ วนัท่ี 1 ธนัวำคม  บริษทับนัทึกประมำณกำรหน้ีสินจ ำนวน .  ลำ้นบำท รวมอยู่ในค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยและ
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ 

 

ข) ในเดือนพฤษภำคม 2556 บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) ไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรจ ำนวน 3 
สัญญำ จำกบริษทั มติมิตร คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั และไดช้ดใช้รำคำเป็นเงิน 14.6 ลำ้นบำท โดยมีหลกัฐำนครบถว้น 
เม่ือ  พฤษภำคม  อดีตกรรมกำรของ บริษทั มติมิตร คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ท่ำนหน่ึงกบัพวกรวม 17 คน (ซ่ึง
ไดแ้ก่ อดีตผูถ้ือหุน้ของบริษทั มติมิตร คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั)  (“โจกท”์) ไดฟ้้องบริษทั และบริษทัย่อยกบัพวกรวม 8 

คน (รวมผู ้ถือหุ้นรำยใหม่ของบริษทั มติมิตร คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด) (“จ ำเลย”) ว่ำโจทก์ยงัไม่ได้รับช ำระค่ำ
เคร่ืองจกัรและค่ำหุน้สำมญัจึงขอเรียกคืนเคร่ืองจกัรและหุ้นสำมญัจ ำนวน 173,249 หุ้นของบริษทั มติมิตร คอร์
ปอเรชัน่ จ  ำกดั หรือให้ใช้รำคำเป็นเงิน 19.1 ลำ้นบำท และ 1.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ให้โจทก์ บริษทัได้ศึกษำ
รำยละเอียดร่วมกบัท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย และเช่ือมัน่วำ่บริษทั บริษทัย่อยและพวกไดซ้ื้อเคร่ืองจกัรและหุน้สำมญั
โดยถูกตอ้งและช ำระเงินเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีคดีอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ 

 

32.     กำรจัดประเภทบัญชีใหม่ 

 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวำคม 9 ใหม่
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ธนัวำคม 60 โดยไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จหรือส่วนของผูถ้ือหุน้ กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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 พนับำท 

 ยอดก่อน  ยอดตำมท่ี  ยอดหลงั 

 จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ      

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,299,888  (12,064)  1,287,824 

รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งประกอบ -  4,023  4,023 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริกำร 10,170  8,041  18,211 

      

ตน้ทุนขำย 1,102,165  (8,797)  1,093,368 

ตน้ทุนจำกกำรรับจำ้งประกอบ -  6,119  6,119 

ตน้ทุนจำกกำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริกำร 29,443  2,678  32,121 

 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2561 คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติใหเ้สนอท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือ
หุน้อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

ก)  จดัสรรก ำไรสุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี  ร้อยละ  เพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 2.3 ลำ้นบำท
และ 

 

ข)       จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 60 ในอตัรำหุน้ละ 0.035 บำท เป็นเงินรวม 14.77 ลำ้นบำทแก่ผูถ้ือหุน้โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 

 

อย่ำงไรก็ตำม เร่ืองดงักล่ำวขำ้งตน้ข้ึนอยู่กบัผลท่ีสุดของมติของผูถ้ือหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2561 

 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 
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