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9.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิ จจั ดจํ าหน� ายผ ลิตภัณ ฑ& โลหะ เพ่ื อ ใช+ เป, น วัตถุ ดิ บ
อุตสาหกรรม รวมท้ังจัดจําหน�ายวัสดุเพ่ือใช+ในงานก�อสร+าง 
โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว�า 20 ป4 บริษัทตระหนัก
และให+ความสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู�ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี นอกเหนือจากภารกิจในการมุ�งสู�การเป,นผู+นํา
ในธุรกิจกระจายสินค+าเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค+าอย�างต�อเน่ืองด+วยการพัฒนาความเป,นเลิศด+านผลิตภัณฑ& 
บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทํางานแล+ว บริษัทยังให+
ความสําคัญต�อการรับผิดชอบต�อผู+มีส�วนเกี่ยวข+องทุกฝAายอย�าง
เท�าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคมและการใส� ใจ
ส่ิงแวดล+อมด+วยการมุ�งเน+นการดําเนินกิจการในรูปแบบต�างๆ 
ท่ีเหมาะสมตามกําลังความสามารถของบริษัทภายใต+ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป,นแนวทางให+กรรมการ ผู+บริหาร และ
พนักงานรับทราบ ทําความเข+าใจ และนําไปปฏิบัติอย�าง
ต�อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

9.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 

บริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อสังคมของ
บริษัทประจําป4 2557 ขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจการของ
บริษัทและบริษัทย�อยให+ผู+ถือหุ+น ผู+มีส�วนได+เสีย นักลงทุน และ
ประชาชนท่ัวไปได+รับทราบและเข+าใจภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมหลักการในด+านต�างๆ เช�น การ
ประกอบกิจการด+วยความเป,นธรรม การต�อต+านการทุจริต
คอรัปช่ัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต�อแรงงานอย�าง
เป,นธรรม ความรับผิดชอบต�อ ผู+บริโภค การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล+อม การร�วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมท้ังการพัฒนา
และเผยแพร�นวัตกรรมท่ีสําคัญของบริษัทตาม “แนวทางความ
รับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ” จัดทําโดยสถาบันธุรกิจเพ่ือ
สังคม ตลาดหลักทรัพย&แห�งประเทศไทย โดยบริษัทได+พัฒนา
กระบวนการจัดทํารายงานและเน้ือหาให+มีความสอดคล+องตาม
กรอบการรายงานฯ ท้ังน้ี การรวบรวม จัดเก็บ คํานวณ และ
วัดผลข+อมูลป4 2557 น้ีอาจจะมีข+อมูลบางส�วนไม�ครบถ+วน

ตามท่ีกรอบการรายงานแนะนําไว+ โดยบริษัทมีเปIาหมายท่ีจะ
จัดทํารายงานให+มีความสมบูรณ&และเป,นไปตามกรอบการ
รายงานดังกล�าวให+มากท่ีสุดในอนาคต 
 

1) ประกอบธุรกิจด!วยความเป#นธรรม 
 

บริษัทมีความมุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจอย�างเป,น
ธรรมและมีจริยธรรม โดยบริษัทได+กําหนดนโยบายการปฏิบัติ
ต�อคู�ค+าอย�างเป,นธรรมและเสมอภาค ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของการ
ได+รับผลตอบแทนท่ีเป,นธรรมต�อท้ังสองฝAาย ไม�เรียก หรือไม�รับ 
หรือจ�ายผลประโยชน&ใดๆ ท่ีไม�สุจริตในการค+ากับคู�ค+า กรณีท่ีมี
ข+อมูลว�ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ�ายผลประโยชน&ใดๆ 
ท่ีไม�สุจริตเกิดขึ้น ต+องเปJดเผยรายละเอียดต�อคู�ค+าและร�วมกัน
แก+ไขปKญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต�อคู�แข�งทาง
การค+าภายใต+กรอบกติกาการแข�งขันท่ีดี ไม�ละเมิดความลับ
หรือล�วงรู+ความลับทางการค+าของคู�ค+าด+วยวิธีฉ+อฉล ไม�แสวงหา
ข+อมูลท่ีเป,นความลับของคู�แข�งขันทางการค+าด+วยวิธีการท่ีไม�
สุจริตหรือไม�เหมาะสม และไม�ทําลายช่ือเสียงของคู�แข�งทาง
การค+าด+วยการกล�าวหาในทางร+าย 
 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทตระหนักและให+ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส�งเสริมการเคารพต�อสิทธิและเสรีภาพ ไม�เลือก
ปฏิบัติด+วยสาเหตุอันเน่ืองมาจากความเหมือนหรือความ
แตกต�างท้ังทางด+านเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา หรือ
สถานภาพอื่นใด รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรีส�วนบุคคล ความเป,น
ส�วนตัว และสิทธิของแต�ละบุคคล ไม�กระทําการใดๆ หรือ
ส�งเสริมให+มีการละเมิดหรือล�วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ และจะ
รักษาข+อมูลส�วนบุคคลของพนักงานทุกคนในบริษัท เช�น 
ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน และข+อมูลส�วน
อื่นๆ ของพนักงาน การเปJดเผยหรือโอนถ�ายข+อมูลส�วนตัวของ
พนักงานจะกระทําได+ก็ต�อเม่ือได+รับความเห็นชอบจาก
พนักงานผู+น้ัน 
 
 

9. ความรับผิดชอบต)อสังคม 
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3) การปฏิบัติต)อแรงงานอย)างเป#นธรรม 
 

บริษัทตระหนักดีว�า พนักงานคือทรัพยากรบุคคลท่ี
มีค�ายิ่งและเป,นพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญขององค&กรให+ไปสู�
วิสัยทัศน&และพันธกิจของบริษัทได+อย�างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล+องกับกลยุทธ&การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให+
ความสําคัญเริ่มต้ังแต�การสรรหาบุคลากรใหม�ๆ ท่ีมีความรู+ 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีความพร+อมท่ีจะเข+า
มาร�วมทํางานกับบริษัทควบคู�ไปกับการรักษาและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีอยู�แล+วให+มีความรู+ ความสามารถ และทักษะต�างๆ 
เพ่ิมมากขึ้น สามารถทํางานร�วมกันเป,นทีม มีความรักความ
ผูกพันซ่ึงกันและกัน รู+จักช�วยเหลือเกื้อกูล ซ่ึงจะเป,นปKจจัย
ส�งเสริมให+เกิดสภาพแวดล+อมท่ีดีในการทํางาน ทําให+การ
ทํางานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

ท้ั ง น้ี  บริ ษัทจะพิจารณ ากําหนดอัตราค� าจ+ าง
พนักงานด+วยความเป,นธรรม สอดคล+องกับค�าครองชีพใน
ปKจจุ บัน และเทียบเคียงอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันได+ 
รวมท้ังมีการสนับสนุนเงินช�วยเหลือ เงินรางวัลจูงใจในการ
ทํางาน และเงินกู+ยืมฉุกเฉิน รวมถึงสวัสดิการต�างๆ เช�น 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการบ+านพักพนักงาน ชุดฟอร&ม
พนักงาน งานเล้ียงสังสรรค&ประจําป4 เป,นต+น นอกจากน้ี ยังจัด
ให+มีการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศให+กับพนักงานเข+าใหม�ทุกคน 
โดยมุ�งเน+นให+รับทราบนโยบาย ข+อห+าม ข+อปฏิบัติ ความรู+
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ มุ�งส�งเสริมให+พนักงานทุกระดับ
แบ�งปKนความรู+ซ่ึงกันและกัน พัฒนาทักษะการทํางานให+เพ่ิมขึ้น
โดยการฝPกอบรมโดยผู+เช่ียวชาญหรือผู+ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน
และภายนอกบริษัท การศึกษาดูงานภายในประเทศและ
ต�างประเทศ รวมท้ังจัดให+มีกระบวนการพิจารณาประเมินผล
การปฏิ บั ติ ของพ นัก งานและส นั บส นุน ให+ พ นั ก งาน มี
ความก+าวหน+าในสายงานน้ันๆ ด+วยความเป,นธรรมอีกด+วย โดย
ในป4 2557 บริษัทจัดให+มีการอบรมภายในบริษัท 18 หลักสูตร 
ส�งพนักงานเข+าร�วมอบรมกับหน�วยงานภายนอก 17 หลักสูตร  
 

4) ความรับผิดชอบต)อลูกค!า 
 

บริษัทตระหนักและให+ความสําคัญกับการคัดเลือก
สินค+าท่ีจะนํามาจัดจําหน�าย โดยตระหนักเสมอว�าสินค+าท่ี
นํามาจัดจําหน�ายให+กับลูกค+าน้ันต+องมีคุณภาพได+มาตรฐาน
ตามหลักสากล ผลิตจากแหล�งผลิตท่ีน�าเช่ือถือ เป,นท่ียอมรับ 
โดยสินค+าท่ีนําเข+ามาจําหน�ายจะต+องมีใบรับรองคุณภาพจาก

แหล�งผลิตท่ีน�าเช่ือถือ นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให+มีทีมงานคอย
ให+คําแนะนําและบริการท้ังก�อนและหลังการขาย  
 

5) ผลิตภัณฑ1กับนวัตกรรม 
 

จากความมุ�งม่ันในการดําเนินธุรกิจควบคู�ไปกับการ
ดูแลสังคมและส่ิงแวดล+อม บริษัทจึงได+ให+ความสําคัญต�อการ
คัดเลือกหรือสรรหาผลิตภัณฑ&ชนิดใหม�ๆ เข+ามาจําหน�ายเพ่ือ
ตอบสนองความต+องการของลูกค+า โดยบริษัทได+นําเข+า
อะลูมิเนียมเกรดพิเศษสําหรับทําวัสดุมุงหลังคาเข+ามาจําหน�าย
เพ่ือเป,นวัสดุทางเลือกใหม�นอกเหนือจากการใช+วัสดุมุงหลังคา
ท่ั วไปภายใต+ เครื่อ งหมายการค+ า  “K-Roof” ซ่ึ งถื อ เป, น
นวัตกรรมใหม�สําหรับเทคโนโลยีก�อสร+างในอนาคต  
 

ด+วยคุณสมบัติพิเศษทางด+านโลหะของอะลูมิเนียม
ซ่ึงทนต�อการกัดกร�อน สามารถทนต�อฝนและกรดได+ จึงทําให+
ไม�เกิดสนิมและไม�รั่วซึม ช�วยยืดอายุการใช+งานให+ยาวนาน 
สามารถสะท+อนความร+อนได+ดีส�งผลให+อุณหภูมิภายในอาคาร
ไม�สูงขึ้นตามสภาพอากาศภายนอก ทําให+เครื่องปรับอากาศ
ทํางานน+อยลง ช�วยประหยัดพลังงาน ประกอบกับหลังคา
อะลูมิเนียมมีนํ้าหนักเบากว�าวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่นๆ จึง
สามารถลดโครงสร+างของหลังคาลงได+ รวมท้ังลักษณะการ
ติดต้ังท่ีง�ายและรวดเร็ว เคล่ือนย+ายได+สะดวก ทําให+ประหยัด
ค�าใช+จ�ายในการติดต้ังและขนส�ง นอกจากน้ี หลังคาอะลูมิเนียม
ยังเป,นวัสดุทรงคุณค�าสามารถนํากลับมารีไซเคิลใช+งานใหม�ได+ 
ซ่ึงถือได+ว�าเป,นการใช+ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ+มค�าสูงสุด  
 

เพ่ือเป,นการแสดงข+อมูลเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ&
หลังคาอะลูมิเนียมชีท “K-Roof” บริษัทจึงได+ นําตัวอย�าง
ผลิตภัณฑ& ดังกล�าวเข+ารับการทดสอบจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล+าพระนครเหนือเพ่ือทดสอบคุณสมบัติ
เรื่องการทนต�อการกัดกร�อน โดยผลการทดสอบกรดเกลือ 
3.5% พบว�าแผ�นหลังคาอะลูมิเนียมชีท K-Roof สามารถทน
ต�อการกัดกร�อนได+ดีกว�าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไป ด+วยคุณสมบัติ
ของอะลูมิเนียมซ่ึงแตกต�างจากเหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด&จะ
ทําหน+าท่ีเป,นช้ันปกปIองไม�ให+ เกิดการกัดกร�อนขึ้นท่ีแผ�น
อะลูมิเนียมเม่ือทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ซ่ึงเหมาะกับอาคาร
บ+านเรือนชายฝKZงทะเล โรงเล้ียงสัตว& โรงพืชผลเกษตร – 
สารเคมี ท่ีอยู�ในสภาพแวดล+อมท่ีมีการกัดกร�อนสูง 
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นอกจากน้ี อะลูมิเนียมชีท K-Roof ยังผ�านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าพระนครธนบุรีในการทดสอบ
คุณสมบัติเรื่องการสะท+อนพลังงานรังสีอาทิตย& (Solar Reflectance) ท่ีทดสอบด+วยเครื่อง Shimadzu UV-3100 (UV-VIS-NIR 
Recording Spectrophotometer) โดยค�าการทดสอบท่ีได+จะถูกนํามาคํานวณหาค�าการสะท+อนพลังงานรังสีอาทิตย&ตามมาตรฐาน 
ASTME903_82 และทดสอบวัดค�าการคายความร+อนด+วยเครื่อง Emissometer ของบริษัท Devices & Services รุ�น AE. จากผลการ
ทดสอบพบว�าอะลูมิเนียมชีท K-Roof จะดูดกลืนความร+อนได+น+อยกว�าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไป ทําให+อุณหภูมิใต+แผ�นหลังคาอะลูมิเนียมเย็น
กว�าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไปถึง 3-12 องศา  
 

ชิ้นงาน 
ค)าการสะท!อน 

พลังงานรังสีอาทิตย1 (%) 
ค)าการดูดกลืน 

พลังงานรังสีอาทิตย1 (%) 
ค)าการคายพลังงาน 

ความร!อน 

แผ�นอะลูมิเนียมผิวเรียบ 79.6 20.4 0.10 

แผ�นอะลูมิเนียมผิวส+ม 75.8 24.2 0.14 

แผ�นเหล็กอะลูซ้ิง 58.0 42.0 0.39 
 

ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเผยแพร�โฆษณาประชาสัมพันธ& รวมท้ังให+ความรู+เกี่ยวกับผลิตภัณฑ&ชนิดผ�านส่ือส่ิงพิมพ& ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส& การฝPกอบรม และการจัดสัมมนาตามสถานท่ีต�างๆ เพ่ือเสริมสร+างความรู+ ความเข+าใจ รวมท้ังปลูกฝKงค�านิยมการใช+
ผลิตภัณฑ&ท่ีเป,นมิตรกับส่ิงแวดล+อมให+เกิดขึ้นกับลูกค+าและผู+ท่ีสนใจท่ัวไป ซ่ึงจะเป,นอีกหนทางหน่ึงในการช�วยดูแลและรักษาส่ิงแวดล+อม
ให+คงอยู�ต�อไปอย�างยั่งยืน 
 

 

ฟJล&มปIองกันการกัดกร�อนท่ีเกิดกับผิว สนิมท่ีเกิดข้ึนกับผิวของหลังคาเหล็ก 



 
 

 

- 62 - 

  

9.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต)อความรับผิดชอบต)อสังคม 
 

ในป4 2557 ไม�พบการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมและ/หรือการดําเนิน
ธุรกิจท่ีฝAาฝ|นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการท้ัง 8 ข+ออย�างมีนัยสําคัญ 
 

9.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชน1ต)อสังคมและสิ่งแวดล!อม 
 

 ในป4 2557 บริษัทได+เข+าร�วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน&ต�อสังคมและส่ิงแวดล+อม ดังน้ี 
 

1) บริจาคทองเหลืองและทองแดงม+วนสําหรับสร+างศาลาปฏิบัติธรรมให+กับวัดบ+านเด�นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ+านเด�น) อําเภอ
แม�แตง จังหวัดเชียงใหม� 

2) จัดกิจกรรม ''The Salaya Bike Community'' ท่ีโครงการเดอะ ศาลายา มอลล& เพ่ือเชิญชวนชุมชนและสังคมบริเวณรอบๆ 
โครงการมาร�วมปKZนจักรยานเพ่ือรณรงค&ลดการใช+นํ้ามันในการเดินทาง รวมท้ังส�งเสริมให+ประชาชนท่ัวไปรักสุขภาพ และ
อนุรักษ&การท�องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ  

 

9.5 การป8องกันการมีส)วนเกี่ยวข!องกับการคอรัปชั่น 
 

 บริษัทได+กําหนดนโยบายในการดําเนินการต�อต+านการทุจริตคอร&รัปช่ันไว+เป,นลายลักษณ&อักษรในจรรยาบรรณของบริษัท ซ่ึง
ได+ผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล+วเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ& 2558 นอกจากน้ี บริษัทได+มีการดําเนินการเพ่ือปIองกันการมีส�วน
เกี่ยวข+องกับการทุจริตคอร&รัปช่ัน โดยการส่ือสารไปยังกรรมการ ผู+บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยกําหนดให+การดําเนินการทุก
กระบวนการอยู�ในขอบข�ายของกฎหมายอย�างเคร�งครัด หรือถ+าเกิดข+อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงานเน่ืองจากความประมาท 
รู+เท�าไม�ถึงการณ& ก็ให+รับโทษตามกฎระเบียบ ข+อบังคับของบริษัท รวมท้ังข+อกฎหมายโดยไม�มีการว่ิงเต+นให+พ+นผิด  
 

ท้ังน้ี บริษัทได+เปJดโอกาสให+ผู+มีส�วนได+เสียทุกกลุ�มสามารถแจ+งข+อร+องเรียนหรือให+เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม�ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข+อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถร+องเรียนผ�านทางวาจา จดหมาย อีเมล& เว็บไซต& www.ppm.co.th 
หรือรายงานตรงต�อบริษัทผ�านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงมีการให+ข+อมูลในการติดต�ออย�างชัดเจนท้ังใน
เว็บไซต& แบบแสดงรายการข+อมูลประจําป4 (แบบ 56-1) รวมท้ังรายงานประจําป4ของบริษัทเพ่ือให+มีการตรวจสอบข+อมูลและรายงานต�อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเข+าสู�กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต�อไป  


