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สารจากคณะกรรมการ 
 
เรียน       ทานผูถือหุน  
 
 ป 2553 ในชวงครึ่งปแรกแมเศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบจากความไมมั่นคงทางการเมือง และตนทุนในการขนสงที่
สูงขึ้นจากราคาพลังงาน แตธุรกรรมโดยทั่วไปของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) “PPM” ยังคงมีความตอเนื่อง
ทามกลางความผันผวนของราคาแรทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม และนิกเกิล สําหรับชวงครึ่งปหลังต้ังแตปลายไตรมาส 3 ถึงไตร
มาส 4 เศรษฐกิจในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องทําใหความตองการผลิตภัณฑโลหะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและวัสดุ
เพื่อใชในการกอสรางในภาคอุตสาหกรรมการกอสรางเพิ่มขึ้น  

สําหรับผลการดําเนินงานป 2553 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น  1,329.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 22.67 จาก
รายไดรวมในป 2552 ซึ่งมีจํานวน 1,083.84 ลานบาท  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาแรปรับตัวดีขึ้น ทําใหราคาขายสินคาปรับ
เพิ่มขึ้นตามไปดวย รวมทั้งปริมาณสินคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินและ
นโยบายการจายเงินปนผล คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 
21 เมษายน 2554 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.11 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 32.35 ของกําไรสุทธิของบริษัท และ
กําหนดจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่  20 พฤษภาคม 2554 

จากสถานการณดานเศรษฐกิจในตลาดโลกและตลาดในประเทศทําใหบริษัทเพิ่มกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
ทั้งการนําเสนอผลิตภัณฑใหมซึ่งนับนวัตกรรมใหมในอุตสาหกรรมกอสราง รวมวถึงการพัฒนาบริการใหมๆ พรอมกับการสราง
มูลคาเพิ่มตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการนําระบบ CRM (Customer Relation Management) 
และระบบ  WMS (Warehouse management system) เขามาใชในการปฏิบัติงานดวย 

นอกจากนี้บริษัทไดจัดกิจกรรมรวมกับพนักงานมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนบานโปงแย จ.เพชรบุรี และรวม 
กันปลูกปาลดโลกรอน  บริษัทยังมีความภาคภูมิใจยิ่งที่ไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัล ‘สถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธและสวสัดิการแรงงานประจําป 2553’ จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   นายกรัฐมนตรี  เปนปที่ 2 ติดตอกัน  

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทาน ทุกองคกร ลูกคาทุกกลุม คูคา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนที่
ไดใหความไววางใจและสนับสนุนใหบริษัทดําเนินธุรกิจและเติบโตไดอยางแข็งแกรงตลอดมา รวมทั้งความรวมมือรวมใจของ
พนักงานทุกระดับ การทํางานอยางเปนระบบ การวางแผนงานและการบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทขอให
ทุกทานเชื่อมั่นวา PPM จะรับมือกับสถานการณและปจจัยตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใหเปนโอกาสทางธุรกิจ พรอมทั้งจะมุงมั่นดําเนินงาน
ดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และจะพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหแข็งแกรง เปนผู
ใหบริการช้ันนําที่มีความมั่นคงและเติบโตอยางตอเนื่องตอไป  

 
 

  
 

นายปกรณ  บริมาสพร นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ 
ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท  พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  ประกอบดวยกรรมการอิสระ  3  ทาน  โดยมี  

นายปกรณ บริมาสพร เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   นายจงเจตน บุญเกิด และนายณัฐวัชร  พันธแสงทอง   เปนกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกัน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดระบุไวในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ไดเขารวมประชุมพรอมกันทุกครั้ง ในการประชุมแตละครั้งมีวาระการ
ประชุมรวมกับผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังไดประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัทในวาระที่เกี่ยวของ และ
ในเดือนกุมภาพันธ 2554  คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณารายละเอียดงบการเงิน
ของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้  
 

1. งบการเงินประจําป 2553 ของบริษัทมีความเหมาะสม และไมพบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินดังกลาว 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
3. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ปรากฏในป 2553 เปนรายการที่เปนธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไมพบรายการใด

ที่ผิดปกติ 
4. บริษัทไดปฏิบัติอยูในกรอบของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนขอกําหนดและกฎหมาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. ผูสอบบัญชี ประจําป 2553  ของบริษัทคือ นายพิศิษฐ   ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 นาย
พิศิษฐ   ชีวะเรืองโรจน  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2553 เปนปแรก เปนบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความรูและ
เปนอิสระตลอดจนมีประสบการณในการสอบบัญชีมาเปนเวลายาวนาน 

 

สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหแตงตั้ง   นายพิศิษฐ   
ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803  หรอื นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  แหง
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
นายปกรณ บริมาสพร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ขอมลูทั่วไป 
 

ชื่อบริษัท บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอหลักทรัพย PPM 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300 
ท่ีต้ังคลังสินคา 1 13/7 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
ท่ีต้ังคลังสินคา 2 (เชา) 4/11 หมู 5 ซอยบุญถนอม ถนนมหาวงษ เขตพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เปนผูจัดจําหนาย (Distributor) สินคาประเภทโลหะเพื่อใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม  
 ประกอบดวย ผลิตภัณฑทองแดงและทองเหลืองชนดิแผนและมวน ลวดสเตนเลสและลวด 
 เหล็ก อลูมิเนียมและสเตนเลส ชนิดแผนและมวน และวัสดุเพื่อใชในการกอสราง  

ประกอบดวย ทอทองแดงและอุปกรณ ฉนวนยางปองกันความรอนและเย็น ลวดเช่ือมเหล็ก   
ลวดเชื่อมสเตนเลส และอุปกรณอื่น ๆ   

เลขทะเบียนบริษัท 0107574700563 
จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายแลว หุนสามัญ   ทุนจดทะเบียน  160,000,000  บาท    
ท้ังหมดของบริษัท      ทุนจดทะเบียนชําระแลว 160,000,000  บาท    
โทรศัพท 0-2628-6100 (อัตโนมัติ) 
โทรสาร 0-2628-8591  
เว็บไซต http://www.ppm.co.th  
 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น  
ชื่อบริษัทรวม   บริษัท สยามเพรสซิเดนทแอนดอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  (SPI)  
ท่ีต้ังสํานักงาน 101/27 หมูที่ 10 ตําบลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายแผนปายอลูมิเนียม และแผนปายจราจร 
เลขทะเบียนบริษัท 0105550011505 
โทรศัพท 035-371-414 
โทรสาร 035-371-415 
จํานวนและชนิดของหุนที่จําหนายแลว- ทุนจดทะเบียน   :  10,000,000 บาท    จํานวนหุนสามัญ :  100,000 หุน  
ท้ังหมดของบริษัท                       มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท     โดยบริษัทถือหุนอยูรอยละ 30      
      จํานวนทั้งสิ้น 30,000 หุน รวมเปนเงิน 3,000,000 บาท 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4 ,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท   0-2359-1200-1 โทรสาร   0-2359-1259 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5  

 
ผูสอบบัญชี   นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แหงบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2553 

 
นักลงทุนสัมพันธ       นางสาวชบา  เจริญรักษ    เลขานุการบริษัท  
  โทรศัพท  0-2628-6100  ตอ 776  

  โทรสาร 0-2628-8591  อีเมลล   pra776@ppm.co.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6  

   ขอมลูทางการเงินโดยสรุป 
 

  หนวย  :  ลานบาท 

  ปงบประมาณ 
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท 

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

 2551 2552 2553 2553 

ฐานะการเงิน  

สินทรัพยรวม 1,065.56 908.57 1,008.73 1,006.43 

หนี้สินรวม 629.92 470.60 520.29 520.29 

สวนของผูถือหุน 435.64 437.97 488.44 486.14 

ผลการดําเนินงาน  

รายไดจากการขาย 1,429.29 1,073.51 1,327.23 1,327.23 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 31.14 23.09 86.97 87.28 

กําไรสุทธิ 8.63 8.73 54.26 54.57 

อัตราสวนทางการเงิน  

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม   (%) 0.82 0.88 5.65 5.70 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน   (%) 1.96 2.00 11.68 11.81 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน   (%) 3.35 3.53 5.63 5.63 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน   (%) 1.45 1.07 1.07 1.07 

 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนกอต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535  โดย      คุณชํานาญ พร
พิไลลักษณ และ คุณกนกกร แทนไกรศร ซึ่งมีประสบการณดานผลิตภัณฑโลหะทองแดงและทองเหลืองมานานกวา 20 ป เพื่อ
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑโลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper and Brass) ชนิดแผนและมวนที่ใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรม และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ลานบาท  

ทั้งนี้ บริษัทเริ่มทําธุรกิจโดยการเปนผูจัดจําหนายหลักในประเทศของผูผลิตที่มีศักยภาพสูงในประเทศเกาหลี ตอมาในป 
2541 บริษัท ไดขยายธุรกิจสูการอุตสาหกรรมการกอสราง โดยไดเริ่มนําเขาวัสดุเพื่อใชในงานระบบของโครงการกอสรางขนาด
ใหญ ซึ่งประกอบดวย ทอทองแดงพรอมอุปกรณ และฉนวนยางปองกันความรอนในระบบทําความเย็น รวมทั้งยังเริ่มนําเขาและจัด
จําหนายลวดสเตนเลสจากประเทศเกาหลี เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของสินคาประเภทดังกลาว ตลอด
ระยะเวลากวา 10 ปที่เปดดําเนินธุรกิจ บริษัทมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการเพิ่มจํานวนผลิตภัณฑเพื่อจัดจําหนาย และ
เพิ่มการใหบริการแกลูกคาของบริษัท โดยปจจุบันนอกเหนือจากการเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑประเภทโลหะที่ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางแลว บริษัทยังใหบริการจัดการและเก็บสินคาสํารองใหกับลูกคา บริการขนสงสินคา บริการรับเหมางานรับชวงและ
จัดหาสินคา รวมถึงบริการอื่นที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาของบริษัทอีกดวย  

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในชวง  3  ปที่ผานมา  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ป 2553        บริษัทมุงมั่นในการขยายฐานลูกคากลุมผลิตภัณฑลวดเชื่อม โดยเพิ่มโอกาสทางการขายดวยการนําเขา 
                      เครื่องเ ช่ือมมาตอบสนองความตองการของตลาด และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูใชงาน 

   บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขายและบริการลูกคาโดยเริ่มใชระบบ CRM (Customer Relation 
      Management) 

  บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังสินคาโดยเริ่มใชระบบ  WMS (Warehouse management    
     system)  
 บริษัทเพิ่มศักยภาพบุคลากรฝายขายและการตลาดโดยจัดอบรมหลักสูตร ‘เทคนิคการบริหารงานขายอยางมี 

     ประสิทธิภาพ’ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยวัชระ  เกษสําลี  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553  
 บริษัทเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกหนวยงาน โดยจัดอบรมหลักสูตร ‘การทํางานแนวใหมและเทคนิคการบริการ  

    ลูกคา’ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยจุลชัย  จุลเจือ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2553  และ หลักสูตร ‘การสราง  
    สัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน’ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพรชัย  แกวประเสริฐ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม    
     2553         

  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 บริษัทไดมอบโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนบานโปงแย จ.   
     เพชรบุรี โดยมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการจัดซื้อเกาอี้พลาสติกสําหรับนั่งรับประทานอาหาร และ       
     รวมปลูกปาลดโลกรอนกับนอง ๆ ดวย 

                 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเดนดาน     
  แรงงานสัมพันธและ วัสดิการแรงงานประจําป 2553”  ซึ่งเปนปที่ 2 ติดตอกัน จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์     
  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศเกียรติคุณสําหรับสถานประกอบกิจการที่เปนแบบอยางที่ดีดานการ  
  จัดระบบแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานใหไดมาตรฐาน รวมถึงความรวมมือระหวางนายจางและ  
  ลูกจางที่มีตอกัน และบริษัทฯ ไดผานการประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ  
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  สวัสดิการแรงงาน ประจําป 2553 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 บริษัทรวมใหความรูทางการศึกษารวมกับศูนยอาชีวศึกษานานาชาติและอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยสนับสนุนให
ผูบริหารและบุคลากรกลุมสินคาลวดเชื่อม KISWEL รวมเปนวิทยากรโครงการฝกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรนานาชาติ 
สาขาวิชาชีพชางเทคนิคอุตสาหกรรม หลักสูตร ‘การเชื่อมซอมบํารุงเหล็กหลอ (Welding Repairs of Cast Iron) ณ 
โรงแรมตนคูน จ.อุดรธานี เมื่อ 11-12 กันยายน 2553 

  คุณปกรณ  บริมาสพร ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ พรอมดวยผูบริหาร  
                   ระดับสูงลงนามในพิธีการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจรวมกับ คุณปติ ตัณฑเกษม   
                   ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (TMB) เมื่อวันที่ 15   
                   พฤศจิกายน 2553  
 

ป 2552      
 บริษัทมุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาโดยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑอลูมีเนียมและไดประสบความสําเรจ็ใน 

 ระดับที่นาพอใจ โดยมียอดขายที่เติบโตขึ้นมากและสามารถเพิ่มสัดสวนการตลาดตามเปาหมาย 
  เนื่องจากบริษัทมีทั้งยอดขายและฐานลูกคาลวดเชื่อมที่เติบโตขึ้นมากประกอบกับอตุสาหกรรมการเชื่อ 

 เทคโนโลยแีละ และการใชผลิตภัณฑลวดเชื่อมที่หลากหลาย ดังนั้นบริษัทจึงไดเพิม่ทั้งประเภทสินคา 
 และแบรนดตางๆ เพื่อตอบสนอง             ความตองการของลูกคา ซึง่ปจจุบันไดรับการตอบรับเปนอยางดี 
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพจาก ISO 9001 : 2000 เปน  

ISO 9001 : 2008 มีผลใหบริษัทฯ เปน 1 ใน 10 บริษัทฯ แรกของประเทศที่ไดรับการรับรองนี้ โดยไดรับ 
การรับรองอยางเปนทางการ  หลังจากการตรวจประเมินกับคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ จาก URS 

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 บริษทัไดเขารวมโครงการอบรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน 
มาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการ มรท. 8001-2546 (Thai Labour Standard : TSL 8001-2003)   
เรื่อง 'ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยและบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ' หัวขอ 'ความรูและ 
ความเขาใจเบื้องตนในระบบ มรท. 8001-2546'  และ  'ระบบเอกสาร มรท. 8001-2546' 

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552  บรษิทัชนะการประกวดราคาแผนปายทะเบียนรถยนตสีขาว ของกรมการขนสง 
 ทางบก สําหรับปายทะเบียนรถยนตที่ใชในป พ.ศ. 2552  มูลคาสญัญา  42,412,125 บาท  

                 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 บริษัทไดรับคัดเลือกใหเขารับรางวัล ‘สถานประกอบกิจการดีเดนดาน    
 แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานประจําป 2552’ จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  
 เพื่อประกาศเกียรติคุณสําหรับสถานประกอบกิจการที่เปนแบบอยางที่ดีดานการจัดระบบแรงงานสัมพันธ 
 และสวัสดิการแรงงานใหไดมาตรฐานรวมถึงความรวมมือระหวางนายจางและลูกจางที่มีตอกัน และ 
 บริษัทฯ ไดผานการประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน  
 ประจําป 2552  จัดโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 
ป 2551 

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 บริษทั สยามเพรสซิเดนทแอนดอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม 
 โดยบริษัทถือ หุนอยูรอยละ 30 ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  5,000,000  บาท เปน 10,000,000 บาท   
 โดยการออกหุนสามัญใหม เพิ่มจํานวน 50,000  หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
 ตามสัดสวนที่ถือหุนอยูรอยละ 30 คิดเปนจํานวน 15,000  หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนเงิน  
 1,500,000 บาท  ดังนั้น หลังการเพิ่มทุนนี้ PPM จะมีสัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 30 จํานวนทั้งสิ้น  
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 30,000 หุน รวมเปนเงิน 3,000,000 บาท 
 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2551 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหขายหุน บริษัท โลตัสลิงคส จํากัด    ซึ่งเปน 

 บริษัทรวมสัดสวนการถือหุนของบริษัทคิดเปนรอยละ 30 คิดเปนจํานวน 30,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  
 100 บาท คิดเปนมูลคารวม 3,000,000 บาท ใหแก นายชํานาญ พรพิไลลักษณ และนางกนกกร  
 แทนไกรศร (“กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท”) บริษัทรวมนี้ยังไมมีรายไดจากการขายใดๆ สําหรับ 
 การทําธุรกรรมใดๆ หลังจากขายหุนแลว บริษัทจะไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันกับ บริษัท โลตัส 
 ลิงคส จํากัด เนื่องจากทั้งสองบริษัทจะไมมีการซื้อขายสินคาระหวางกัน และไมจําหนายสินคาที่ 
 เหมือนกันดวย 

  
 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธรุกิจเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑโลหะ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไดแก 
อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณไฟฟา อุตสาหกรรมผลิต
สปริง  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมเครื่องใชในครัวเรือน เปนตน รวมทั้งวัสดุเพื่อใชในการกอสราง โดยบริษัทให
ความสําคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่ผลิตโดยผูผลิตที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก ทั้งนี้ในปจจุบันบริษัท
เปนผูจัดจําหนายหลักใหกับผูผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวนกวา 10 ราย  

 

ผลิตภัณฑหลักที่บริษัท จัดจําหนายสามารถแบงเปนประเภทใหญๆ ไดดังตอไปนี้ 
1) ผลิตภัณฑวัตถุดิบอุตสาหกรรม แบงเปน 
 ก) ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผนและมวน ทอทองเหลือง และอุปกรณ (Copper and Brass) 
 ข) ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก (Stainless Steel and Steel Wire) 
 ค) อลูมิเนียมชนิดแผนและมวน (Aluminium) 
 ง) สเตนเลสชนิดแผนและมวน (Stainless Steel) 

 
2) ผลิตภัณฑวัสดุเพื่อใชในการกอสราง แบงเปน 
 ก) ทอทองแดงและอุปกรณ (Copper Tube) 
 ข) ฉนวนยางปองกันความรอน (Insulation) 
 ค) วัสดุอื่นๆ ไดแก ทอสงลม อุปกรณติดตั้ง เปนตน 
 ง) ลวดช่ือมเหล็กและลวดเชื่อมสเตนเลส (Welding Consumables) 
 
บริษัทมีคลังสินคาจํานวน 2 แหง ต้ังอยูที่ 1) ศาลายา จังหวัดนครปฐม  2) พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปน

ที่เก็บรวบรวมสินคาและยังเปนศูนยกระจายสินคาของบริษัท 
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โครงสรางรายได 
 
การเปลี่ยนแปลงในป 2553 

 
 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายไดจากการขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
-  ทองแดงและทองเหลืองชนดิแผนและมวน  
 ทอทองเหลอืง และอปุกรณ 
-  ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก 
-  อลูมิเนียมและสเตนเลสชนิดแผนและมวน 

 
587.03 

 
134.97 
438.65 

 
40.78 

 
9.38 

30.47 

 
463.05 

 
128.94 
207.93 

 
42.72 

 
11.90 
19.18 

 
528.76 

 
146.31 
271.91 

 
39.78 

 
11.00 
20.45 

รวมรายไดจากการขายวัตถุดบิอุตสาหกรรม 1,160.65 80.63 799.92 73.80 946.98 71.23 

รายไดจากการขายวัสดุเพื่อใชในการกอสราง 
-  ทอทองแดง และอปุกรณอื่นๆ 
-  ฉนวนยางปองกันความรอนและอปุกรณอื่นๆ 

 
165.90 
102.74 

 
11.52 

7.14 

 
190.60 
82.99 

 
17.59 

7.66 

 
304.15 
76.10 

 
22.88 

5.72 

รวมรายไดจากการขายวัสดุเพื่อใชในการกอสราง 268.65 18.66 273.59 25.25 380.25 28.60 
รวมรายไดจากการขาย 1,429.30 99.29 1,073.51 99.05 1,327.23 99.83 
รายไดอืน่ 10.24 0.71 10.33 0.95 2.29 0.17 

รวมรายได 1,439.54 100.00 1,083.84 100.00 1,329.52 100.00 
 

 

   รายไดรวมของบริษัทลดลงจํานวนเงิน 1,439.54  ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวนเงิน 1,083.84 ลานบาท ในป 2552  
คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 24.71  สําหรับป 2553 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,329.52 ลานบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปกอน
คิดเปนรอยละ 22.67  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาแรปรับตัวดีขึ้น ทําใหราคาขายสินคาปรับเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณสินคาขาย
ปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน  แมในชวงครึ่งปแรกของปมีปจจัยทางการเมืองทําใหขาดเสถียรภาพของรัฐบาลและปญหาความมั่นคง
ภายในประเทศ แตในครึ่งปหลังภาคเศรษฐกิจไดขยายตัวขึ้นทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมกอสราง   

เมื่อพิจารณารายไดของแตละสายผลิตภัณฑจะเห็นวา รายไดจากการขายทองแดงและทองเหลืองลดลงจาก 587.03 
ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 463.05 ลานบาท ในป 2552  สําหรับป 2553 การเติบโตของรายไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น คือเปนจํานวน 
528.76 ลานบาท เปนผลมาจากการความตองการใชผลิตภัณฑและราคาแรที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

สําหรับลวดสเตนเลสและลวดเหล็กที่มีรายไดจากการขายลดลงจาก 134.97 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 128.94 
ลานบาท ในป 2552  สําหรับป 2553 การเติบโตของรายไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นคือเปนจํานวน 146.31 ลานบาท เปนผลมาจากการ
สั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่องของลูกคากลุมผูผลิตสปริงแมจะไดรับผลกระทบจากราคาแรบางในบางไตรมาส บริษัทไดรับความ
ไววางใจในดานคุณภาพของสินคาและความตรงตอเวลาในการสงมอบสินคามาโดยตลอด เนื่องจากลูกคากลุมนี้ตองการวัตถุดิบที่
มีคุณภาพสูง 

รายไดจากอลูมิเนียมและสเตนเลสมีการปรับตัวลดลงจาก 438.65 ลานบาทในป 2551 เปนจํานวน 207.93  ลานบาท  ใน
ป 2552  และสําหรับป 2553 การเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้นคือเปนจํานวน 271.91 ลานบาท  ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทในการ
จํากัดการซื้อขายสินคาสเตนเลสแผนและมวน  อยางไรก็ดีสินคาอลูมีเนียมทั้งชนิดแผนและมวน เปนสินคาที่มีอนาคตสดใส ซึ่ง
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ปจจุบันบริษัทมีสัดสวนการขายเพิ่มขึ้นมาก  โดยบริษัทมุงมั่นที่จะขยายธุรกิจนี้อยางเต็มที่เพื่อชดเชยสัดสวนยอดขายสินคากลุมส
เตนเลสแผนและมวน 

รายไดจากการขายวัสดุเพื่อใชในการกอสรางเพิ่มขึ้น  จากจํานวน 268.50 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 273.59 
ลานบาท ในป 2552 แตสําหรับป 2553 รายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 380.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มสัดสวนการขาย
ผลิตภัณฑลวดเชื่อมทั้งดานประเภทของลวดเชื่อมและและตราสินคา (Brand)   
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจสงผลกระทบถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนใน
การลงทุนของผูลงทุนสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
1.1 ความเสี่ยงทางดานสภาพคลองจากนโยบายการเก็บสินคาคงเหลือ 
เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เปนการซื้อสินคาเพื่อนํามาจัดจําหนายใหแกลูกคาตางๆ (Trading 

Business) โดยมีสินคาหลากหลายชนิดไวพรอมใหบริการไดตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการใหบริการเก็บ
สินคาสํารองสําหรับลูกคา ประกอบกับการที่สินคาสวนใหญที่บรษิัทจัดจําหนายในปจจุบันมี Lead Time ที่คอนขางนานประมาณ 45-
90 วัน บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองเก็บสินคาคงเหลือไวใหเพียงพอที่จะสามารถทําใหลูกคามั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถสงมอบ
สินคาไดทันตามความตองการของลูกคา ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบของบริษัทที่มีเหนือคูแขง  

จากเหตุผลดังกลาวอาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงในการมีสินคาคงเหลือจํานวนมากซึ่งจะกอใหเกิดภาระกับบริษัท ทั้งใน
ดานคาใชจายในการจัดเก็บสินคาและสภาพคลอง ซึ่งภาระในการจัดเก็บและบริหารสินคาคงเหลือดังกลาวจะแปรผันไปตาม
ยอดขายสินคาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากยอดขายของบริษัทมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญและตอเนื่อง บริษัทจะตองจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม
เพื่อนํามาใชในการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม การที่บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตสินคา (Supplier) ทําใหไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากผูผลิตสินคาในการเก็บรักษาสินคาบางสวนที่ยังไมถึงกําหนดสงมอบใหแกลูกคา จึงทําใหบริษัทสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการจัดเก็บสินคาคงคลังไดในระดับหนึ่ง  

นอกจากนี้ดวยประสบการณในการบริหารสินคาคงเหลือของบริษัท และการมีฐานลูกคาจํานวนมากและหลากหลายทํา
ใหบริษัทสามารถบริหารจัดการและจัดจําหนายสินคาที่บริษัทเก็บไวไดอยางมีประสิทธิภาพแมจะมีภาวะราคาแรที่ผันผวน 
เนื่องจากสินคาคงเหลือดังกลาวจําเปนตองคงความสามารถในการแขงขันดานราคาขายดวยเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นเพื่อเปนการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาวอีกทางหนึ่ง บริษัทยังมีนโยบายในการเก็บรักษาสินคาในรูปแบบที่จะชวยเพ่ิมความยืดหยุนในการแปร
รูปสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน บริษัทมีนโยบายที่จะเก็บผลิตภัณฑทองแดงและ
ทองเหลืองชนิดมวนใหมีหนากวางมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถตัดซอยใหมีขนาดที่ตรงกับความตองการของลูกคา โดยเศษโลหะที่เหลือ
จากการตัดซอย บริษัทสามารถขายคืนใหกับผูผลิตเพื่อหลอมรีดกลับมาเปนสินคาใหมได  

อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผานมา แมวาบริษัทยังไมเคยประสบปญหาจากการขายสินคาไมไดหรือการมีสินคา
คงเหลือคางเปนจํานวนมาก (Dead Stock) จนกอใหเกิดภาระเกินกวาที่บริษัทจะบริหารจัดการไดแตอยางใด  
 

1.2 ความเสี่ยงจากดานสภาพคลองและความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่ลูกคาอาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ใหแกบริษัทไดภายใน

กําหนดเวลาโดยปกติของการคา เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้บริษัทไดประเมินความสามารถทางการเงินของลูกคาเปนระยะๆ  ความ
เสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแก
บริษัท ผูบริหารของบริษัทเชื่อวาบริษัทไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญ เนื่องจากบริษัทไดมีการจัดต้ังหนวยงานควบคุมสินเช่ือ 
เพื่อทําการพิจารณาคําขอสินเชื่อใหแกลูกคา วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินคุณภาพหนี้ รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงแกไขและ
การติดตามการชําระเงินของลูกคาอยางใกลชิด ผลจากการจัดต้ังหนวยงานดังกลาวบริษัทสามารถควบคุมและรักษาระดับอัตรา
หมุนเวียนจํานวนวันในการเก็บหนี้และสามารถลดปริมาณหนี้ที่มีอายุเกินกําหนดไดดี 
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1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผลิตสินคา (Supplier) นอยราย 
บริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งวัสดุเพื่อใชในการกอสราง 

โดยสั่งซื้อสินคาโดยตรงจากผูผลิตสินคาแตละประเภท ในป 2553 บริษัทไมมีการสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตรายใดในสัดสวนเกินกวา
รอยละ 30 ของยอดสั่งซื้อสินคารวม ยกเวนสัดสวนการสั่งซื้อสินคาแตละชนิด บริษัทจะมีการสั่งซือ้สินคาจากผูผลิตหลักแตละราย คิด
เปนสัดสวนมากกวารอยละ 30 ของการสั่งซื้อสนิคาแตละชนิด ดังนั้นอาจถือไดวาบริษัทมีความเสี่ยงกรณีที่ผูผลิตสินคาไมสามารถ
สงสินคาตามคําสั่งซื้อ หรือผูผลิตขายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาโดยไมผานบริษัท หรือแตงต้ังใหผูจัดจําหนายรายอื่นเปนผูจัด
จําหนายหลักแทนบริษัท ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท  

อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลา 18 ป ที่บริษัทดําเนินธุรกิจมายังไมเคยประสบปญหาดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูผลิตแตละรายตางก็มีความมั่นคงและมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้งสินคาของผูผลิตดังกลาวยังไดรับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO และมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม โดยบริษัทมีการศึกษาขอมูลและนโยบายที่ชัดเจนของผูผลิตทุกรายอยาง
ละเอียด   

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนการตลาดที่ชัดเจนและความสัมพันธที่ดีและยาวนานกับผูผลิตสินคา ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรอง
ในการซื้อสินคามากขึ้นและสงผลใหสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังสามารถเอื้อประโยชนใน
การทําธุรกิจใหแกผูผลิตสินคาไดอีกดวย เชน การที่บริษัทมฐีานลูกคาขนาดใหญทําใหสามารถสั่งสินคาเปนจํานวนมากได โดย
รวบรวมคําสั่งซื้อจากลูกคาทั้งรายใหญและรายยอยที่มีปริมาณการสั่งซื้อไมครบตามจํานวนคําสั่งซื้อขั้นต่ําที่ผูผลิตกําหนด ซึ่ง
วิธีการดังกลาวจะทําใหผูผลิตสามารถขายสินคาไดมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะชวยลดตนทุนในการสั่งซื้อสินคาใหกับลูกคา
ไดดวย  

 
1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของตนทุนสินคา  
ผลิตภัณฑโลหะที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาหลักทั่วไป (Base Metal Commodities) ที่มีราคาผันแปร

ตามราคาซื้อขายในตลาดโลกโดยจะขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของสินแรแตละชนิดทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทองแดง สังกะส ี
นิกเกิล และอลูมิเนียมซึ่งเปนสินแรหรือวัตถุดิบตนน้ําของผลิตภัณฑที่บริษัทจัดจําหนาย โดยหากมีปจจัยตางๆ ที่สงผลใหปริมาณ
ความตองการใชสินแรเพิ่มสูงขึ้นหรือปริมาณสินแรที่ผลิตไดในตลาดมีลดนอยลง ไดแกในอดีตที่ผานมาความตองการใชสินแร
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากผูผลิตในประเทศจีน การนัดหยุดงานของคนงานในเหมืองแรตางๆ เปนตน สงผลใหราคาของสินแร
ดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด  ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะถดถอย ความตองการใชสินแรจะลดลงทันที แม
โรงถลุงแรตางๆ จะตัดลดกําลังการผลิต แตสตอกสินคาของโลกก็อาจปรับเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับเหตุการณปลายป 2551  และในป 
2552 อันเปนผลใหราคาแรลดลง ดังนั้นหากตนทุนราคาสินคามีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง อาจสงผลใหบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การที่ไมสามารถปรับราคาขายสินคาไดในอัตราที่เทากันหรือมากกวาหรือนอยกวาอัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนราคา
วัตถุดิบดังกลาว และอาจมีลูกคาบางรายปฏิเสธการรับมอบสินคาในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงรุนแรง อยางไรก็ดีลูกคารายดังกลาวก็
จะสูญเสียความนาเชื่อถือทันทีเชนกัน   

ในป 2553 ราคาแรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามลําดับแมปจจุบันระดับราคาเริ่มขยับใกลเคียงกับราคากอนเกิดวิกฤตทางการเงิน 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาแรทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม และนิกเกิล บริษัทมีการใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อลด
ความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา โดยใชกลยุทธในการปองกันความเสี่ยง
โดยการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง Copper Swap and Option Contracts กับธนาคารตางๆ ซึ่งไมมีการสงมอบสินคาจริง 
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ALUMINIUM                     COPPER 
                             
 

 
 

 
 
 
 

NICKEL                                   ZINC 
 

              
   ที่มา : เว็บไซต www.metalprices.com 

 
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา และหนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทไดทําสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาสวนหนึ่ง อยางไรก็ดีบริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับสินคาสํารอง ลูกหนี้การคา 
เจาหนี้การคา และหนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทที่ไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาครอบคลุมไว 
 

6. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากในป 2553 
อัตราดอกเบี้ยอยูในชวงขาลง เพื่อชวยกระตุนใหเศรษฐกิจปรบัตัวดีขึ้น 

 
 
 

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาแรระหวางป 2549 – 2553 
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7.  ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คุณชํานาญ พรพิไลลักษณ และคุณกนกกร แทนไกรศร ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัท ถือหุนรวมกันใน

บริษัทคิดเปนรอยละ 70.25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนได
เกือบทั้งหมดไมวาจะเปนเรื่องการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน
เรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนรายอื่นจึง
อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได 

 
8. ความเสี่ยงจากการที่ผูบริหารสวนใหญเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริษัท     
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน จากกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน 

จึงทําใหขาดการคานอํานาจระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ดังนั้นบริษัทไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความ
เปนอิสระจากผูถือหุน กรรมการ และผูบริหารของบริษัท เขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท จํานวน 5 ทาน โดยมี 3 ทาน ทํา
หนาที่เปนกรรมการตรวจสอบ   

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทก็เปนกรรมการอิสระที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและยังดํารงตําแหนงเปน
ประธานกรรมการตรวจสอบอีกดวย และเพื่อใหการกํากับดูแลเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทไดกําหนดขอบเขต
อํานาจในการดําเนินงานของผูบริหารแตละตําแหนงไวอยางชัดเจนในอํานาจดําเนินการของบริษัท รวมทั้งกรรมการผูจัดการไมมี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
บริษัท และอํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการจะไมสามารถอนุมัติรายการที่
ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย
ของบริษัท  และเพื่อเปนการปองกันการมีอํานาจเบ็ดเสร็จของกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งทั้งสองทานเปนผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท บริษัทจะกําหนดใหการอนุมัติรายการใดๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนตอกรรมการผูจัดการและรองกรรมการ
ผูจัดการดังกลาวที่ไมเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และมีมูลคาของรายการตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป เชน 
การเบิกเงินลวงหนา คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ เปนตน จะตองผานการรับทราบและตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบภายในของบริษัท กอนที่จะมีการอนุมัติรายการดังกลาว ซึ่งหากฝายตรวจสอบภายในเห็นวารายการดังกลาวไมเหมาะสม
หรือมีความผิดปกติ ฝายตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงตอประธานกรรมการตรวจสอบโดยทันที   

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่ในการตรวจสอบกํากับดูแล รวมทั้งอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงที่มีความ
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมไปถึงรายการที่มีนัยสําคัญและอาจสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท เชน การซื้อขายทรัพยสินถาวร การกอหนี้และภาระผูกพัน เปนตน เพื่อใหมั่นใจไดวา
รายการดังกลาวจะเปนไปอยางเหมาะสมและเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ  ยิ่งไปกวานั้นบริษัทยังจัดใหมีฝาย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการดําเนินงานภายในของ
บริษัทใหเปนไปอยางโปรงใส เหมาะสม และรัดกุม รวมทั้งติดตามขอมูลและตรวจสอบรายการตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย 

 
9. ความเสี่ยงจากการมีคูแขงซึ่งเปนผูประกอบการรายใหม 
สําหรับธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อใชในการกอสรางใหกับ 

ผูประกอบการชั้นนําในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนต อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณไฟฟา อุตสาหกรรมผลิตสปริง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ รวมทั้งผูรับเหมางานระบบสําหรับโครงการ
กอสราง ถือเปนธุรกิจที่ผูประกอบการรายใหมๆไมมีความจําเปนในการลงทุนดานอุปกรณเครื่องจักรมากนัก จึงมีโอกาสที่คูแขง
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ขันรายใหมเขาจะเขามาประกอบธุรกิจดานนี้ได ผลกระทบที่ตามมาคือการแขงขันดานราคาที่ทวีความรุนแรง ดังนั้นบริษัทจึงไดมี
การกําหนดแนวทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยกําหนดเปนนโยบายบริษัทเพื่อแสดงความมุงมั่นสูความเปนผูนําในธุรกิจ
กระจายสินคาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนาความเปนเลิศดานผลิตภัณฑ บริการ 
ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทํางาน ทําใหลูกคาเกิดความไววางใจในการสั่งซื้อสินคาจากบริษัท สําหรับผลกระทบจากวิกฤตทาง
การเงินทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทจําตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีการนําเสนอผลิตภัณฑและกําลังพัฒนาบริการใหมๆ
พรอมกับการสรางมูลคาเพิ่มตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพื่อการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจํานวน 160,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 
160,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 160,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 
โครงสรางผูถือหุน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2553 

จํานวนหุน รอยละ 
1. นายชํานาญ            พรพิไลลักษณ 
2. นางกนกกร            แทนไกรศร 
3. นายรักเกียรติ         เตชหัวสิงห 
4. นายประพล           อัศวธีระธรรม 
5. นางณีรนุช             อําไพพิพัฒนกุล 
6. นายณรงค              หวังเจริญวงศ 
7. นายบุญนํา             ชวโรจน 
8. นางสาวสุปราณี     อัศวดีกูล 
9. นายพิเชฐ               โฆษิตวงศสกุล 
10. นางรัชดา                โฆษิตวงศสกุล 
11. ผูถือหุนอื่น ๆ  

56,200,000 
56,200,000 

4,181,200 
4,084,200 
3,182,500 
2,018,400 
2,008,600 
1,848,800 
1,477,300 

839,000 
27,960,000 

35.13 
35.13 
  2.61 
  2.55 
  1.99 
  1.26 
  1.26 
  1.16 
  0.92 
  0.52 

         17.47 
รวม 160,000,000        100.00 
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โครงสรางการถือหุนของคณะกรรมการบริษัท 
 

 รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท 

ตําแหนง ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2553 

จํานวนหุน รอยละ 
1.  นายปกรณ        บริมาสพร 
 
2.  นายชํานาญ       พรพิไลลักษณ 
 
3. นางกนกกร        แทนไกรศร 
 
4.  นางนันธิรา       ฤทธิมนตรี 
 
5.  นายจงเจตน      บุญเกิด 
6.  นายณัฐวัชร       พันธุแสงทอง 
7.  นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ 
8.  นายวิทูรย          สุทธิประภา 

ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหาร และ         
รองกรรมการผูจัดการ 
กรรมการบริหาร และ 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

129,000 
 

56,200,000 
 

56,200,000 
 

40,000 
 

50,000 
50,000 
10,000 

0 

0.08 
 

35.13 
 

35.13 
 

0.03 
 

0.03 
0.03 
0.01 
0.00 

  
นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในอัตราประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายในแตละป ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจในการพิจารณายกเวนไมดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาวไดเปนครั้งคราว โดยอยูภายใตเง่ือนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตอง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน เชน ใชเปนทุนสํารองสําหรับการใชคืนเงินกู ใชเปนเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือ
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 
 
  การจายเงินปนผลที่ผานมาของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้ 
   

ป พ.ศ. เงินปนผลประจําป 
(บาทตอหุน) 

คิดเปนอัตรารอยละของกําไร
สุทธิ 

2550 0.11 31.18 
2551 0.04 74.10 
2552 0.04 73.28 
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คณะกรรมการ 
   

โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด คือ  

• คณะกรรมการบริษัท 

• คณะ กรรมการบริหาร  

• คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

 (1) คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 บริษัท มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน  8 ทาน ประกอบดวย 
 

               ช่ือ-นามสกุล                         ตําแหนง 
1.   นายปกรณ บริมาสพร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายจงเจตน บุญเกิด  กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายณัฐวัชร พันธุแสงทอง  กรรมการตรวจสอบ 
4.   นายชํานาญ พรพิไลลักษณ  กรรมการ 
5.   นางกนกกร แทนไกรศร  กรรมการ 
6.   นางนันธิรา ฤทธิมนตรี  กรรมการ 
7.   นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ  กรรมการอิสระ 
8.   นายวิทูรย  สุทธิประภา กรรมการอิสระ 

 
 หมายเหตุ :  
 

1) กรรมการทุกทานไดผานการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP แลว  
2) กรรมการตรวจสอบทุกทาน เปนผูที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 

       3) นางสาวชบา  เจริญรักษ  ทําหนาที่เลขานุการบริษัท ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 มีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาวชบา  เจริญรักษ  ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท  

     โดยใหมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) ทั้งนี้ ใหมีผล 
     ต้ังแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป  

4)   กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ นางกนกร แทนไกรศร  
  นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี  สองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

 5)  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 3  ป / กรรมการบริษัท 3  ป 
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนง 
ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 
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 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชํานาญ พรพิไลลักษณ นางกนกกร แทนไกรศร  
และนางนันธิรา ฤทธิมนตรี สองในสามทานนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  
 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1.  จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความสุจริต 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท   

2. มีอํานาจแตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัท จํานวนหนึ่งใหเปนคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางไดเพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอํานาจ
แตงตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดใหไว   

4. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาด
ใหญของบริษัท ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 
6. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อให

เกิดประโยชนแกบริษัท 
เวนแตอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ เรื่องที่

กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 

เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของ
กรรมการ ที่เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบงัคับ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 
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(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาว
ขางตน 
  

(2)  คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย 
  

          ช่ือ-นามสกุล          ตําแหนง 
1.   นายชํานาญ พรพิไลลักษณ ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นางกนกกร แทนไกรศร  กรรมการบริหาร 
3.   นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และโครงสรางองคกรและโครงสรางการ
บริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตางๆ ของ
บริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจําป การแกไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําป ในกรณีมีความจําเปนเรงดวน และใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทราบตอไป 

3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดไว
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติ 
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
6. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ตํ่ากวาตําแหนงประธานกรรมการบริหาร 
7. พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงานหรือรับจางทําของกับหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนคราวๆ ไป และใหมีอํานาจในการ

อนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้ 
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(1) ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว    
ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน 

(2) ในกรณีที่ไมเขากรณีตามขอ (1) ใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการอนุมัติการ
ดําเนินการทางการเงินในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาทโดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกลาวจะ
รวมถึง การอนุมัติคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพยฝายทุน 
(Capital Expenditure) หรือสินทรัพยถาวร การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย (ถามี)  การ
จัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน (ยกเวนการให
หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจางทําของ ซึ่งจะไมจํากัดวงเงิน) การค้ําประกันเงินกู
หรือสินเชื่อแกบริษัทยอย (ถามี) เปนตน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการ
เงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได 

อนึ่ง    การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะ 
กรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํา
กับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่คณะกรรมการไดประกาศกําหนดขอบเขต
ไวอยางชัดเจน 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหาร 
1. ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพื่อ

พิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่เห็นสมควร 
2. มีอํานาจลงนามในเช็ค หรือเอกสารสั่งจายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
3. การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย แตทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของ

ประธานกรรมการบริหารจะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติไว รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

4. มีอํานาจแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน หรือเลิกจาง เจาหนาที่ระดับผูบริหาร 
5. ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท  
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 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปน้ี 
 

          ช่ือ-นามสกุล            ตําแหนง 
1.   นายปกรณ บริมาสพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายจงเจตน บุญเกิด กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายณัฐวัชร พันธุแสงทอง  กรรมการตรวจสอบ 

 
 หมายเหตุ : 
            1) นางสาวกัลยรักษ  พงคสุวรรณ   ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทน นายเนตร   
    ปนแกว  ซึ่งไดลาออกจากการดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลต้ังแตวันที่ 24  
    กุมภาพันธ 2554  

2) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ  
            ประธานกรรมการตรวจสอบ  3  ป   / กรรมการตรวจสอบ  3 ป 

    ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจาก 
   ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 
 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษทัมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ

ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป โดยพิจารณางบการเงินและรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวของ หลักการบัญชีและวิธีปฏบิัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคญั รวมถึงเหตุผลของฝายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบญัชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็น
วาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได 

2. วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน 
(ถามี) พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัท และการประเมินผลการ
ตรวจสอบรวมกบัผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) ถึงปญหาหรอืขอจํากดัที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการ
ควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล   เพื่อปองกันการทุจริตหรอืการใชคอมพิวเตอร
ไปในทางที่ผิด   โดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภาย 
นอก 

3. สอบทานการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
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5. พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท หรือ
บริษัทยอย รวมทั้งพิจารณาเปดเผยขอมูลของบรษิัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
มีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัท ตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

6. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และ/หรือที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร เชน ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง

ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
- เหตุผลที่เช่ือวาผูสอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับ ผิด

ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
8. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามหรือที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 

และ/หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    2 5  

คณะผูบริหาร 
  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น  3  ทาน ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 

ช่ือ-นามสกุล                       ตําแหนง 
1. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ กรรมการผูจัดการ 
2. นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจัดการ 
3. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

      
 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
2. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย 
3. มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน 

คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงตํ่ากวาระดับผูบริหาร  
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรายการกอหนี้ เชน การกูยืมเงิน เปนตน ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการที่ไมเกิน 

10 ลานบาท หรือเทียบเทา 
5. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติรายการลงทุน เชน การซื้อขายเงินลงทุน หรือการจัดซื้อจัดจางซึ่ง

ทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตางๆ ของบริษัท ภายในวงเงิน 
10  ลานบาท 

6. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัท 

8. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารเปนคราวๆ ไป 
 
อนึ่ง กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือรายการ หรือเรื่องที่กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) ในกรณี
ดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท (แลวแตกรณี) 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    2 6  

                โครงสรางองคกร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจัดการ 
คุณกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการผูจัดการ 
คุณชํานาญ พรพิไลลักษณ 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

คุณสถาพร  วนากร 

 

 

ผูอํานวยการฝายขายและ

การตลาดสินคาวัสดุกอสราง 

คุณสถาพร  วนากร 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

คุณนันธิรา ฤทธิมนตรี 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและพัฒนา 

ไมมีผูดํารงตําแหนง 

ผูอํานวยการฝายขายและ
การตลาดวัตถุดิบอุตสาหกรรม 

คุณสถาพร  วนากร 

 

ผูจัดการฝายขาย 

ผูจัดการฝายบริการลูกคา 

ผูจัดการฝายบัญชี 

แผนกพิธีการนําเขาสงออก 
ผูจัดการฝายบริการลูกคา 

ผูจัดการฝายขาย 

ผูจัดการฝายการตลาด 

แผนกคลังสินคาและ      

แผนกบริการจัดสง 

ผูจัดการฝายสารสนเทศ 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ 

ผูจัดการฝายคลังสินคา 

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    2 7  

ขอมลูคณะกรรมการและผูบรหิาร 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท 

(31/12/53) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายปกรณ บริมาสพร 
ประธานคณะกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

63 ปริญญาโท  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ผานการอบรม Director 
Certification Program รุนที่ 17/2002 
เปนสมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส 
(Fellow Member) 
วตท. 3 (วิทยาการตลาดทุน) 
EDP 1 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
(วตท. รุนที่  3) 
หลักสูตร TLCA Executive 
Development Program (EDP)  
รุนที่ 1 

0.08% - 2548 - ปจจุบัน 
 
 
 
 

2548 - ปจจุบัน 
 
 
 

2548 – ปจจุบัน 
 
 
 
 

2548 – ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
  

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 
 
 
 

บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป/ ผลิตและเสนอขาวสาร
ผานสื่อตางๆ 
  
 

บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป/ ผลิตและเสนอขาวสาร
ผานสื่อตางๆ        
 

บจ. แอล แอนด อี แมนูแฟคเอรริ่ง/ ผลิตโคมไฟฟา  
 

บมจ. ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท/ ผลิตนําเขา และ
จําหนายผลิตภัณฑไฟฟาแสงสวาง 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ(1) 
 ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ / 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 

47 ปริญญาตรี  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 
ผานการอบรม Director 
Accreditation Program รุนที่ 
20/2004 วันที่ 22 มิถุนายน 2547 ที่
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

35.13% 
 

สามี  
 คุณกนกกร 
แทนไกรศร 

(รองกรรมการ
ผูจัดการ) 

2548 - ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    2 8  

 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท 

(31/12/53) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางกนกกร แทนไกรศร(1) 
กรรมการบริหาร และ        
รองกรรมการผูจัดการ / 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 

47 ปริญญาตรี  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
บริหารธุรกิจ 
ผานการอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program รุนที่ 20/2004 วันที่ 8 
กรกฎาคม 2547 ที่จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

35.13% ภรรยา 
คุณชํานาญ 

พรพิไลลักษณ 
(กรรมการ
ผูจัดการ) 

2548 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริหารและ           
รองกรรมการผูจัดการ 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 
 

นางนันธิรา ฤทธิมนตรี(1) 
กรรมการบริหาร และ 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน / กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท 

40 ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผานการอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program รุนที่ 20/2004 วันที่ 8 
กรกฎาคม 2547 ที่จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.03% - 2548 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 
 
 
 

กรรมการบริหาร  
ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 
 
 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    2 9  

 
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท 

(31/12/53) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ
กรรมการอิสระ 

35 ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บริหารธุรกิจ 
ผานการอบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program รุนที่ 
20/2004 วันที่ 8 กรกฎาคม 2547 
ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.01% - 2548 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระ 
เลขานุการประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
บจ. เดอริแวกซ/ อสังหาริมทรัพย และนําเขา-สงออก 
 
 

นายจงเจตน บุญเกดิ 
กรรมการตรวจสอบ 

59 ปริญญาโท  
สาขาการจัดการภาครัฐ 
และเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
ผานการอบรมในหลักสูตร 
Director Accreditation Program 
รุนที่ 15/2004 เมื่อวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2547 ทีจ่ัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

0.03% - ก.พ. 2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2546 – มกราคม 2551 
 
 

 
2546 – มกราคม 2551 
 
 

 

กรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน 
 

กรรมการตรวจสอบ 
 

รองกรรมการผูจัดการและ 
ประธานเจาหนาที่การเงิน  
 

รองกรรมการผูจัดการสาย
งานบริหารสินทรัพย 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย/ สถาบันการเงิน 
 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม/ สถาบัน
การเงิน 
 
 
 
 

 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท 

(31/12/52) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายณัฐวัชร พันธุแสงทอง
กรรมการตรวจสอบ 

63 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาการบัญชี  
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
 
ผานการอบรมหลักสูตร 
Director Accreditation 
Program รุนที่ 14/2004 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2547ที่จัด
โดยสมาคมสงเสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

0.03% - 2548 - ปจจุบัน 
2548  -  2551 
 

กรรมการตรวจสอบ 
ผูชวยหัวหนาสวน 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)/ สถาบันการเงิน 

นายวิทูรย  สุทธิประภา 
กรรมการอิสระ 

75 ปริญญาตรี สาขา  นิติศาสตร
บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เนติบัณฑิตไทย 

- - 2548 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 

บริษัท วี เอส พีเอ็น จํากัด 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  (1) เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    3 1  

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 
 

การสรรหากรรมการบริษัท 
 การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัท จะกระทําผานการประชุมผูถือหุน เนื่องจากบริษัทไมมี
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่ประชุมผูถือหุนจะทําการเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท ดังตอไปนี้ 
 1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
 2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการเปนรายบุคคลไป  
 3. บุคคลซึ่งไดรบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได 
 

การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ทาน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนผูอนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดให
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยูในวาระคราวละ 3 ป บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปจจัยใน
แงความเปนอิสระ การที่สามารถเปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอย ความรูความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ โดยในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมาย
หลักทรัพย 

 2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานรวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจําจากบริษัทหรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม 
หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 
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 3. เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้/ลูกหนี้การคา 
เจาหนี้/ลูกหนี้เงินใหกูยืม และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งใน
ดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

 4.  เปนกรรมการที่ไมเปนญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทรวมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ  

 5. เปนกรรมการที่ไมเปนกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุม 

 6. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานมีความรูประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 
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 การดูแลการใชขอมลูภายใน 
 

บริษัทมีระเบียบในการนําขอมูลภายในของบริษัท ที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือ
ผูอื่น ดังนี้ 

 

1) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท จะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน
ของบริษัท โดยบริษัทมีขอหามมิใหหนวยงานที่ทราบขอมูลภายในนําขอมูลไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ 
 2) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท จะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน
ของบริษัทไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม  

3) กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท จะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน 
หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ
และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยมีขอ
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ในหนวยงานที่รูขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงินของบริษัท จะถูกเปดเผยตอสาธารณชน ขอกําหนดนี้ใหรวมความ
ถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย ผูใดที่ฝาฝน
ระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง 

4) บริษัทไดดําเนินการแจงใหผูบริหารเขาใจหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของ
ตนเอง   คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  
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การปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
1. นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงมี
การกําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

1) ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
2) จัดโครงสรางกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท 

แลว อาจมีการแตงต้ังคณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน 

3) ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอ
ในเวลาที่เหมาะสม 

4) ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วาง
กลยุทธแกไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

5) สรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและ
พนักงาน 

 
2. การเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุน 

1) บริษัท จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือ
หุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน และไดทําประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันไมนอยกวา 
3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการ
เตรียมตัวกอนมาเขารวมการประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท รวมทั้งไดแตงตั้งกรรมการอิสระ อยางนอย 2 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจแทนผูถือ
หุนที่ไมสามารถมาเขารวมประชุมและลงมติดวยตนเองได 

2) บริษัท อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่มาเขารวมการประชุม โดยจัดประชุมในสถานที่ที่
มีการคมนาคมสะดวก จัดเตรียมหองประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ 
พรอมทั้งมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก เปดบริการรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 1 ช่ัวโมง 
รวมถึงการจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย  

3) กอนเริ่มการประชุม ประธาน ไดแจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน
ที่ตองลงมติในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผูเขารวมการประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ถาม
คําถามในแตละวาระ และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานและผูบริหารใหความสําคัญกับทุก
คําถามและตอบขอซักถามอยางชัดเจนและตรงประเด็น พรอมทั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยาง
ถูกตองครบถวน นอกจากนี้บริษัท ยังใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ 
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โปรงใสแกผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถเขาไปดูขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัท ไดที่ เว็ปไซตของบริษัท 
www.ppm.co.th  

4) ผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแลว บริษัทใหสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 
 
 3.  การสงเสริมสิทธิผูถือหุน  
  1) บริษัทไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน  
  2) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสม
และโปรงใส โดยในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอน
จะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละรัเบียบวาระ 
  3) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย สื่อ
หรือสิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งเว็ปไซตของบริษัท 
  4) จัดใหผูถือหุนรายยอยมีชองทางที่สามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานูการบริษัท ทาง
อีเมลและทางโทรศัพท 
 
 4.  การปองกันกรณีลิดรอนสิทธิ 
   บริษัท เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันการลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ป 2551 ที่ผานมา ไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญในที่ประชุมอยางกะทันหัน คือ ไมมีการพิจารณาวาระ
การประชุมนอกเหนือจากที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบ เพื่อปองกันสิทธิสําหรับผูถือหุนที่ไมไดเขารวมการประชุม 
     
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
 1.  วิธีปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  1) สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2553 ผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกับกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่น ที่ผูถือหุนเห็นวาเหมาะสมและผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะ
ใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2553 ผูถือหุนสามารถมอบ
อํานาจใหกับกรรมการอิสระที่แตงตั้งไว คือ นายณัฐวัชร  พันธุแสงทอง และนายวิทูรย สุทธิประภา เขาประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 มีผูถือหุนมอบ
ฉันทะใหกับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมการประชุมและลงคะแนนเสียงแทน จํานวน 27 ทาน นับจํานวน
หุนได  24,469,000 หุน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จํานวน 14 ทาน นับจํานวนหุนได 113,579,300 หุน รวมผู
ถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จํานวน 41 ทาน นับจํานวนหุนได 138,048,300 หุน คิดเปน 
86.28% ของจํานวนหุนทั้งหมด 
  2) ในการประชุมผูถือหุน บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวใน
หนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนเขารวมประชุม 
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  2.    การใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอย 
    1) ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2554 ทางบริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่ม
ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่งไดประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกันผานชองทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม รวมทั้งไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาวา
จะรับเรื่องที่เสนอนั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไวบนเว็ปไซตของบริษัทดวย และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
เสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการที่ทางบริษัทกําหนด โดยเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองใน
เอกสารเบื้องตนกอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ดังกลาว เพื่อพิจารณาวาควร
เสนอรายชื่อเพื่อรับการเลือกต้ังในการประชุมผูถือหุนหรือไม โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเปนที่สิ้นสุด 
    2) เมื่อการประชุมผูถือหุนแลวเสร็จ เลขานุการบริษัทจะเปนผูดําเนินการบันทึกรายงานการ
ประชุมอยางถูกตองครบถวน จัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. แลวหลังการประชุมเสร็จสิ้น 14  วัน 
และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตบริษัทดวย 
 3.   มาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
ในทางมิชอบ 
   บริษัท มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนในการ
อนุมัติรายการดังกลาว ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้บริษัท จะ
จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเช่ียวชาญอิสระ แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบและให
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการเปดเผยรายการ
ระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมผูสอบบัญชีแหง
ประเทศไทย 
 
 หมวดที่ 3 หมวดบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

1. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
บริษัท มีนโยบายที่จะใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียและปฏิบัติอยางเปนธรรมกับ

ผูที่เก่ียวของทุกฝาย เนื่องจากบริษัท ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ ไดแก  
 
• พนักงาน : คาตอบแทนพนักงาน บริษัท ไดใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและ 
   เหมาะสมกับพนักงานทุกระดับตามความรูความสามารถของ 
   พนักงานในทุกตําแหนง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัท ไดมีมติ 
   ใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภายใตพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง 
   เลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 เพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงานของบริษัทโดยใช 
   ช่ือวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน โดยพนักงานตองจายเงิน 
   สะสมเขากองทุนเปนรายเดือน รอยละ  3% ของเงินเดือน และนําสง 
   เขากองทุน พรอมกับการนําสงเงินสมทบของบริษัท เมื่อพนักงานมี 
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   อายุงานตามชวงที่กําหนดและพนสภาพจากการเปนพนักงาน ทาง 
   บริษัทจะมีเงินสมทบใหกับพนักงานตามอายุงานของพนักงานทาน 
   นั้น ดังนี้ 

  

อายุงาน (ป) เงินสมทบพรอม
ผลประโยชน(รอยละ) 

0 ถึง 5 ป 0 
มากกวา 5 ป ถึง 9  ป 50 
มากกวา 9 ปขึ้นไป 100 

 
 กิจกรรมประจําป นอกจากนี้บริษัทยังไดตระหนักถึงการพัฒนาความรู 
 ความสามารถและสุขลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย 
 บริษัทจัดใหมีการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางนอย 
 ปละ 1 ครั้งโดยใชช่ือโครงการสัมมนาวันรอยดวงใจชาว ณ พรพรหม  
 และกิจกรรม BIG CLEANING  DAY สําหรับการพัฒนาสุขลักษณะ 
 และสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 

• คูคาและเจาหนี้  : บริษัทไดปฏิบัติตอคูคาทั้งที่เปนลูกคาของบริษัท และผูจัดจําหนาย 
   สินคาตางๆ ใหแกบริษัท รวมทั้งเจาหนี้ที่บริษัท มีภาระเงินกูยืมทุก 
   รายอยางเปนธรรมตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงในสัญญา 
   ที่ทํารวมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชน 
   ของทั้งสองฝาย (To create a win/win partnership) 
• ลูกคา : บริษัท เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยเนนการใหบริการสินคาที่ 
   มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปน 
   อยางดี นอกจากนี้  บริษัทยังใหความสําคัญตอการกําหนดราคา 
   ขายสินคาที่เหมาะสมใหแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน และรักษา 
   ความลับลูกคา มีหนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมทั้งรับฟง 
   ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากลูกคา 
• คูแขง : บริษัท มีการแขงกันกับผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาประเภทเดียวกัน 
   รายอื่นตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่ไดกําหนดไว  
   และไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวย 
   วิธีฉอฉล ในปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
   คูแขงทางการคา บริษัทมุงที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ 
   ใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
• ชุมชนและสังคม : บริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยการ 
   รับผิดชอบและดูแลสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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  • ผูถือหุน : บริษัท มีนโยบายในการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑที่มีไวเพื่อจัดจําหนาย  
     รวมทั้งขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่องพรอมกับการสรางมูลคาเพิ่มของ 
     สินคาและบริการดวย ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการทํากําไร 
     ของ บริษัท และเพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนสูงสุด นอกจาก 
     สิทธิของผูถือหุนที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท ที่ทาง 
     บรษิัทไดเล็งเห็นความสําคัญเปนอยางมากแลว บริษัทยังไดใหสิทธิผู 
     ถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ 
     บริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานเลขานุการบริษัท โดยทุกๆ  
     ขอคิดเห็นจะรวบรวมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 
 
 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
   1. บริษัท ใหความสําคัญในเรื่องการเปดเผยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทาง
การเงิน ขาวแจงตลาดหลักทรัพย นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) และรายงานประจําป รวมทั้งการเปดเผยขอมูลใน www.ppm.co.th โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดมีขอมูลใชในการตัดสินใจอยางเพียงพอและเทาเทียมกัน หรือ
สามารถสอบถามไดที่คุณชบา  เจริญรักษ เลขานุการบริษัท เบอรโทร 0-2628- 6100 ตอ 776 ซึ่งจะคอยดูแลขอมูล
และตอบขอซักถามตางๆ จากนักลงทุนและผูถือหุน 
   2. สารสนเทศที่สําคัญของบริษัทประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน 
ในการเปดเผยขอมูลทางการเงิน โดยเฉพาะงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วามีความ
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัท ไดเปดเผยรายงานความ
รับผิดชอบตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปดวย   
   3. ขอมูลตางๆของบริษัทที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน รวมถึงผูถือหุนและนักลงทุนแลว จะ
เผยแพรไวในเว็ปไซตของบริษัท เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 ขาวประชาสัมพันธ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการ
ปรับปรุงหนาเว็ปไซตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงไดโดยสะดวก
ที่สุด  
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

เพื่อความชัดเจนและความเหมาะสมในการถวงดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน  
นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 8 และประธาน
กรรมการบริษัท ก็เปนกรรมการอิสระที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและยังดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และตําแหนงกรรมการผูจัดการ กับประธานกรรมการบริษัท เปนคนละทาน คือ นายปกรณ  บริมาสพร 
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท สวนนายชํานาญ  พรพิไลลักษณ ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ  เพื่อเปน
การถวงดุลในอํานาจการตัดสินใจ 
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ในการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
และผูบริหาร มีการระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละกลุมไวอยางชัดเจน ตามที่บริษัท ไดเปดเผยไวในโครงสราง
การจัดการ  

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการถวงดุลอํานาจระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการ
จากภายนอก บริษัท จึงกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบจะตองตรวจสอบ กํากับดูแล รวมทั้งอนุมัติรายการที่อาจ
มีความขัดแยงที่มีความเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมไป
ถึงรายการที่มีนัยสําคัญและอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท เชน การซื้อขายทรัพยสินถาวร การกอ
หนี้และภาระผูกพัน เปนตน เพื่อใหมั่นใจไดวารายการดังกลาวจะเปนไปอยางเหมาะสมและเพื่อรักษาผลประโยชน
ของบริษัท เปนสําคัญ  

นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กัน รายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท (ถามี)  

 
2. ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

บริษัท ไดแจงใหกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดจัดใหคณะกรรมการทุกทาน
อบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP ครบทุกทานแลว โดยบริษัทรับผิดชอบคาใชจายให ตามรายละเอียดที่ทางบริษัท ได
เปดเผยไวในโครงสรางการจัดการ  

คณะกรรมการ เปนผูกําหนดนโยบาย เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณ
ของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และแผนการที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม โดยจะมีการติดตามในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 
 3. การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 8 ทาน เปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน ซึ่งสัดสวน
 ของกรรมการอิสระเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดไวคณะกรรมการมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถ
กลับมาดํารงตําแหนงได นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบใหนําเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารง
ตําแหนงอยู มาเปนสวนประกอบสําคัญในการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ และไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารง
ตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่นไวในเอกสารแนบ 2  :  ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมี
อํานาจควบคุม และในรายงานประจําป 
 

4.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท มีการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม และอยูในระดับ

เดียวกับอุตสาหกรรม ไมมีการจายคาตอบแทนที่เกินควร โดยการพิจารณาจายคาตอบแทนของกรรมการจะจายเปน 
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เบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เขาประชุมโดยจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ในสวน
ของคาตอบแทนผูบริหาร บริษัท จะพิจารณาจายตามผลงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งบริษัท เช่ือวาคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบคุลากรที่มีคุณภาพไวได  

 
คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวย เบี้ยประชุมและบําเหน็จ สรุปไดดังนี้  
 

 
          คาตอบแทน 

ป 2551 
( บาท ) 

ป 2552 
( บาท ) 

ป 2553 
( บาท ) 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
195,000 
192,000 
234,000 

 
205,000 
204,000 
249,000 

 

 
220,000 
248,000 
308,000 

 

 
คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย เงินเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ สรุปไดดังนี้   
 

 
  คาตอบแทน 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 

จํานวน
ผูบริหาร 

จํานวนเงิน 
( ลานบาท ) 

จํานวน
ผูบริหาร 

จํานวนเงิน 
( ลานบาท ) 

จํานวน
ผูบริหาร 

จํานวนเงิน 
( ลานบาท ) 

 
ผูบริหาร 

 
7 

 
 12,673,467 

 
4 

 
8,571,480 

 
3 

 
8,400,768 

 
 

 5. การอุทิศเวลาของคณะกรรมการ 
บริษัท มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจน
และมีการสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัท และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม / จํานวนครั้งที่มี

การประชุม 
1.  นายปกรณ        บริมาสพร ประธานกรรมการ 5/5 
2.  นายจงเจตน        บุญเกิด กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3.  นายณัฐวัชร        พันธุแสงทอง กรรมการตรวจสอบ 5/5 
4.  นายชํานาญ        พรพิไลลักษณ กรรมการ 5/5 
5.  นางกนกกร       แทนไกรศร กรรมการ 5/5 
6.  นางนันธิรา        ฤทธิมนตรี กรรมการ 4/5 
7. นางสาววีรวรรณ      สุวรรณชาติ กรรมการ 5/5 
8. นายวิทูรย                สุทธิประภา กรรมการ 5/5 

 

5.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม / จํานวนครั้งที่มี

การประชุม 
1.  นายปกรณ        บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2.  นายจงเจตน        บุญเกิด กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3.  นายณัฐวัชร        พันธุแสงทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
 6. ความโปรงใสในการสรรหากรรมการ 
  บริษัทมีวิธีการสรรหากรรมการและผูบริหาร โดยไดเปดเผยไวในการสรรหากรรมการ  (หนา  31) 
 
 7. คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน และคณะกรรมการบริหารเพื่อทํา
หนาที่บริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม บริษัท ยังไมมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
กับขอมูลคาตอบแทนของบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน นอกจากนี้ จะพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประกอบดวย 

 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    4 2  

 8. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
บริษัท ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึง

ไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี
และขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท จัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
   บริษัท มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดย
ฝายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน โดย
จะมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่เปน
สาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการ
ลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความ
คืบหนาตอคณะกรรมการ 
 

9. การทําหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกัน แตประธานกรรมการบรหิาร

และกรรมการผูจดัการเปนบุคคลคนเดียวกัน โดยบริษทัมีการกําหนดขอบเขตอํานาจของแตละตําแหนงไวอยาง
ชัดเจนในอํานาจดําเนินการของบริษัท ซึ่งทําใหผูบริหารดังกลาวไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
รวมทั้ง อํานาจที่มอบใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการ
ผูจัดการจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท 

 บริษัทไดเปดเผยขอมูลรายช่ือ  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และผูบริหาร ไวในโครงสรางการจัดการ และจํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดเผยขอมูลไวในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 สําหรับคาตอบแทนของคณะกรรมการชุดตางๆ บริษัท ไดเปดเผยขอมูลไวในคาตอบแทนผูบริหาร  
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในป 2553  ของคณะกรรมการชุดยอย 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ไดเปดเผยขอมูลไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบใน 

รายงานประจําป 2553 
  - คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ทางบริษัทยังไมไดจัดใหมีคณะกรรมการ ดังกลาว 
เนื่องจากบริษัท มีแนวปฏิบัติในการพิจารณาคาตอบแทน  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน และ
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ  

- คณะกรรมการสรรหา ทางบริษัทยังไมไดจัดใหมีคณะกรรมการ ดังกลาว เนื่องจากหากเปน 
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติ ตามที่ไดเปดเผยไวในเรื่องการสรรหา
กรรมการ 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    4 3  

 10.  คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และขอมูลทางการเงินที่นําเสนอ

ในรายงานประจําปของบริษัท โดยงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน 
และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  
 

11. งานผูลงทุนสัมพันธ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมี
ผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท ทางบริษัท จึงมีนโยบายใหฝาย
บริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เช่ือถือได สม่ําเสมอ และทัน
ตอเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัท ไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัท ไดแตงต้ังตัวแทนบริษัท ในการ
ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุนประเภทสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่สนใจ และยังให
ความสําคัญตอการติดตอสื่อสารใหขอมูลที่ครบถวนเทาเทียมกันกับผูถือหุนรายยอยอีกดวย ตัวแทนบริษัท ในการ
ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน คือ คุณชบา  เจริญรักษ  เบอรโทรศัพท  0-2628-6100 ตอ 776  โทรสาร 0-2628-8591        
อีเมลล  pra776 @ppm.co.th    

 สําหรับกิจกรรมในป 2553 เจาหนาที่ระดับสูงของบริษัทรวมถึงสวนงานนักลงทุนสัมพันธไดจัด
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2553 ประชุมสรุปผลประกอบการในป 2552 และ
รวมพิจารณาลงมติอนุมัติวาระสําคัญตาง ๆ ที่หองประชุมใหญ อาคารพรพรหม 2  เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2553   

2. บริษัทรวมกิจกรรมปลูกปา  เพนสีถุงผา (ลดโลกรอน) มอบทุนการศึกษา อุปกรณการศึกษาและ     
ขนมใหกับนอง ๆ โรงเรียนบานโปงแย (จ.เพชรบุรี) ณ โครงการตามพระราชประสงคหนองพลับ อ.
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2553 

3. บริษัทไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการ   
        แรงงาน ประจําป 2553” เปนปที่ 2 ติดตอกัน จากการจัดประกวดของกรมสวัสดิการและคุมครอง  
        แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนผูมอบรางวัล เมื่อ      
       วันที่ 27 สิงหาคม 2553 
4. ผูบริหารกลุมสินคาลวดเชื่อม KISWEL รวมเปนวิทยากรงานในโครงการฝกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร  
       นานาชาติ สาขาวิชาชีพ ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หลักสูตร ‘การเชื่อมซอมบํารุงเหล็กหลอ (Welding   
       Repairs of  Cast Iron) ณ โรงแรมตนคูน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2553  
5.    คุณปกรณ  บริมาสพร   ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณชํานาญ    
       พรพิไลลักษณ  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด  
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      (มหาชน) (PPM) รวมลงนามในพิธีการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ รวมกับ คุณปติ   
      ตัณฑเกษม ประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจขนาดใหญ และ คุณวิกรานต ปวโรจนกิจ ผูชวยกรรมการ 
      ผูจัดการใหญ สายงานบริหารความสัมพันธลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)   
     (TMB) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ สํานักงานใหญ TMB  
 

การปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
 สรุปหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีบริษัท ไดปฏิบัติตาม  คือ 

1) บริษัท ใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ โดยเสนอเปนวาระการ 
ประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุน และบริษัท หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการ
ประชุมผูถือหุน 

2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3) ในรายงานการประชุมผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2553 ไดมีการบันทึกมติที่ประชุมไวอยางชัดเจน 
พรอมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกวาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง และบันทึก
รายช่ือพรอมตําแหนงของกรรมการที่เขารวมและไมเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม 

 4) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 5) บริษัท อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเอง  

โดยสงหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม และบริษัทไมไดกําหนดกฎเกณฑที่ทําใหเกิดความยุงยาก
โดยไมจําเปนแกผูถือหุนในการมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน และไดนําหนังสือนัดประชุมนําเสนอไว
บนเว็ปไซตบริษัทลวงหนากอนวันประชุม  
   6) บริษัท ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเปนการดูแลพนักงานในระยะยาว ตาม
รายละเอียดในหมวดบทบาทของผูมีสวนไดเสีย  
   7) หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทมีการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายใน
เปนหนวยงานหนึ่งภายในบริษัท เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในบริษัท และมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
   8) บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการไดเขารวมการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP ครบทุกทาน 
โดยทางบริษัท รับผิดชอบเรื่องคาใชจาย 
              9) บริษัท มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ทานโดยอยูในเกณฑของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ อยางชัดเจนตามรายละเอียดในอํานาจดําเนินการของบริษัท ซึ่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ มีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน ทางบริษัทจึงไดแตงต้ังบุคคลซึ่งดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนคนละทาน 
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สรุปหลักการที่บริษัท ไมไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

1) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนลวงหนา 
อยางนอย 21 วันกอนวันประชุม แตดวยรูปแบบการปดบัญชีของบริษัทในประเทศไทยที่ทําใหระยะเวลาในการ
เตรียมขอมูลมีนอย ทางบริษัทจึงสามารถจัดสงใหผูถือหุนไดลวงหนากอนวันประชุมสามญัผูถือหุน 7 วัน 
  สําหรับหลักเกณฑอื่นๆทางบริษัทเล็งเห็นความสําคัญในการปฏิบัติและจะดําเนินการปฏิบัติตามใหไดมาก
ขึ้น เพื่อประโยชนแกนักลงทุน และบริษัทเอง เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมากที่สุด 
 

 ความโปรงใสในการสรรหากรรมการ 
 การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัท จะกระทําผานการประชุมผูถือหุน เนื่องจากบริษัท ไมมี
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่ประชุมผูถือหุนจะทําการเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท ดังตอไปนี้ 
 1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
 2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการเปนรายบุคคลไป  
 3. บุคคลซึ่งไดรบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได 
 

 คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

โดยมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน และคณะกรรมการบริหารเพื่อทําหนาที่
บริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมมีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
กับขอมูลคาตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน นอกจากนี้ จะพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบดวย 

 
 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมี

การกําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและ
ขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
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  บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝาย
บริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน โดยจะมี
การประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุ
และมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนา
ตอคณะกรรมการ 
 
   บุคลากร 
  1) จํานวนบุคลากร  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษทั มีพนักงานทั้งสิ้น   78   คน และพนักงานคลังสินคาทั้งสิ้น   50   
คน โดยแบงเปนพนักงานในแตละฝายของบริษัท ดังตอไปนี้ 
 

สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 52 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53 
1. ฝายการตลาด 
2. ฝายบัญชีและการเงิน 
3. ฝายบริหารบุคคลและธุรการ 
4. ฝายสโตร 
5. ฝายขนสงสินคา 

42 
15 
19 
25 
25 

41 
19 
18 
26 
25 
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 2) คาตอบแทนพนักงาน 
  ในป 2552 และป 2553 บริษัท ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานตามรายละเอียด ดังตอไปนี้  

(หนวย : บาท) 

ประเภทของคาตอบแทน ป 2552 ป 2553 
เงินเดือน 
โบนัสและคาคอมมิชช่ัน 
อื่นๆ (คาลวงเวลา, คาเดินทาง, คาโทรศัพท) 

20,805,704 
5,892,543 
3,773,797 

21,739,982.27 
10,201,619.34 
4,890,808.99 

รวม                   30,472,045                 36,832,410.60 
 
 

   3) การพัฒนาดานบุคคลากร 
          บริษัทเห็นความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการของพนักงาน รวมถึงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนาดานวิสัยทัศนในการทํางานและบุคลิกภาพของพนักงานอัน
จะนําไปสูภาวะการเปนผูนํา และมีความกาวหนา ในสายงานของพนักงาน (Career Path) โดยจัดสงพนักงาน
และผูบริหารในสายงานตางๆ เขารวมการอบรมและสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจ รวมทั้งปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
อันจะชวยใหบริษัทสามารถประเมินภาวะความเคลื่อนไหว รวมทั้งแนวโนมความตองการของลูกคาที่อาจ 
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เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต ทั้งนี้นโยบายในการฝกอบรมของบริษัท แบง
ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 การฝกอบรมภายในบริษัท โดยผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณโดยตรงในแตละสายงาน 
 การสงพนักงานในสายงานที่เกี่ยวของเขาอบรมเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความรูความชํานาญใน 

 สายงาน เชน ตําแหนงงานเลขานุการบริษัท อบรมหลักสูตร ‘Fundamental Practice for   
        Corporate Secretary (FPCS)’  ตําแหนงงานหัวหนาแผนกบุคคล อบรมหลักสูตร ‘การพัฒนา   
        ศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน’  เปนตน  

      การสงพนักงานเพื่อเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยสมาคมหรือชมรมที่บริษัทเปนสมาชิก ไดแก   
                       สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย สมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย ชมรม  
                       ผูบริหารวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย เปนตน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม  
                       หรือความเกี่ยวของกับการนํามาใชในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  

 4) การพัฒนาดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 บริษัทไดใหความสําคัญตอการลดการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท โดยการจัดอบรมใหกับพนักงานทุกระดับ
ตามความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และจัดกิจกรรมความปลอดภัยใหกับพนักงาน โดยมีการจัดกิจกรรม 5ส 
เพื่อเปนพื้นฐานใหพนักงานเห็นความสําคัญของการมีระเบียบ และจะนํามาซึ่งความปลอดภัยในการทํางาน 
 

5) การพัฒนาดานระบบสารสนเทศ   
บริษัทมีความตระหนักและใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศ   ( IT )   ซึ่งปจจุบันระบบสารสนเทศ  มี

ความสําคัญและมีบทบาทเปนอยางมาก  ในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่วางไว    
บริษัท  จึงไดมีการจัดสรรทรัพยากรดาน IT  ตางๆ  ใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ   และมีความมุงมั่นชัดเจนใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ , พัฒนาอุปกรณดาน IT   ตลอดจนพัฒนาบุคคลากรระดับตางๆ   ใหมีความรู
ความสามารถดาน IT   ใหมากขึ้น   เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบการทํางานและการบริการที่ดีใหแกลูกคา   
ดังนั้น  บริษัทจึงมีการวัด  วิเคราะห และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอตอเนื่องเรื่อยๆมา     โดย
กําหนดใหมีการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรตามความเหมาะสม    เพื่อการใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและอนาคต 

การพัฒนาดานระบบสารสนเทศ    แบงเปน    2  สวน    ดังนี้    

     1.   การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร     เปนการ   Maintenance    ระบบการทํางานในสวนของอุปกรณ
ฮารดแวร  ซอรฟแวร   เน็ทเวิรค   และอินเตอรเน็ท   ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรภายในบริษัท  ใหระบบ
คอมพิวเตอรทํางานไดตามปกติและมีความเสถียรในการใชงาน    เพื่อใหธุรกิจดําเนินไดตามเปาหมายที่ต้ังไว     

2.    การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร   (Development)    เปนการนําเอา เทคโนโลยีใหมๆ   ดาน  IT   เชน  
อุปกรณฮารดแวร   ซอรฟแวร  ตางๆ  เพื่อนํามาแกไขและพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิ์ภาพดีขึ้น   
ปจจุบันบริษัท  ไดพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหไดตามมาตราฐานสากล    เชน   มีระบบปองกันไวรัส   มีระบบ  
Proxy   มีระบบ GPS    มีระบบ  CCTV   มีระบบ  Backup & Security   เปนตน     ซึ่งปจจุบันบริษัทไดนํา



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    4 8  

ซอรฟแวรระบบคลังสินคา  Warehouse  Management  System  ( WMS)  เขามาใชที่คลังสินคาศาลายา   และ  
ระบบ Customer   Relation   Management  (CRM )   เขามาใชในสวนของระบบงานขายและการตลาด   เพื่อ
เปนการพัฒนาการทํางานใหเปนระบบ   มีประสิทธิผลมากขึ้น     

 ดังนั้น   การพัฒนาระบบสารสนเทศ   ถือเปนเรื่องจําเปน  และบริษัทใหความสําคัญ  ที่จะตองมีการพัฒนา
ตอไปเรื่อยๆ   เพื่อนํามาพัฒนาองคกร  และ สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา  

  คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
 

ประเภท 2551 2552 2553 
การพัฒนาดานบุคลากร 509,781 57,138 511,600 
การพัฒนาดานความปลอดภัยในการทํางาน - - - 
การพัฒนาดานระบบคอมพิวเตอร 1,509,768 451,457 901,626 

  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    4 9  

 รายการระหวางกัน 
ในป 2552 และ ป 2553  บริษัท มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ป 2552 ป 2553 

1. บริษัท พรพรหม  
 ดิสทริบิวชั่น จํากดั1) (“PPD”)/ 

นําเขาและจัดจําหนายอะไหล
สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารและผูถือหุนใน PPD 
สวนใหญเปนญาติกับนาย
ชํานาญ  พรพไิลลกัษณซึ่งเปน
ผูบริหารและผูถือหุนใหญของ 
PPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซื้อสินคา 
เจาหนี้การคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขายสินคา 
ลูกหนี้การคา 
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0.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 
0.01 

 
 
 
 
 

0.27 
0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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         เนือ่งจากบรษิัท ตองจัดหาสินคาที่เปนอุปกรณตางๆ เชน 
ทอทองแดงยี่หออืน่ๆ ลวดเชื่อม ขอออนทองแดง เปนตน ซึ่ง
บริษัท มิไดมีการเก็บสต็อกเพือ่ทําการจัดจําหนายหรอืใหบริการ 
และเพือ่เปนการอาํนวยความสะดวกใหแกลูกคาที่ซื้อสินคาจาก
บริษัท  บริษัท จึงตองสั่งซื้อสินคาดงักลาวจาก PPD เนื่องจากเดิม 
PPD เปนผูนําเขาชิ้นสวนอุปกรณและอะไหลที่มีคุณภาพจาก
ผูผลิตชัน้นําในตางประเทศ โดยราคาของสินคาดังกลาวเปนราคา
ตลาด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการซื้อสินคา
ดังกลาวเปนไปตามความจําเปนและเปนการดําเนินธรุกิจตามปกติ
ของบริษทั และมคีวามสมเหตุสมผล 
 
         บริษทั ขายสินคาใหกับ PPD เพื่อนาํไปจําหนายตอใหกับ
ลูกคาของ PPD ทั้งนี้ เพื่อเปนการอาํนวยความสะดวกใหแกลูกคา 
โดยบริษัท จําหนายสินคาใหแก PPD โดยพิจารณาจากตนทนุ
สินคา บวกดวยอตัรากําไรขั้นตนเชนเดียวกับที่คิดจากลูกคาราย
อื่น รวมทั้งมีเงื่อนไขการคาที่เหมือนกับลกูคารายอืน่ ดังนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการขายสินคา
ดังกลาวเปนไปตามลักษณะการคาโดยปกติของบริษทั  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 0  

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกัน 

(ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ป 2552 ป 2553 

 
2. นางเตือนใจ  พรพิไลลักษณ 
 
 

 
คุณเตือนใจ พรพไิลลกัษณ มี
ความสัมพันธเปนมารดาของ  
คุณชํานาญ พรพไิลลักษณ ซึ่ง
เปนผูบริหารและผูถือหุนใหญ
ของบริษทัฯ 

 
เชาอาคาร 

 
1.05 

 
1.05 

 
 
 
 

   
        บรษิัท เชาอาคารที่ใชเปนสํานักงานของบริษทั จํานวน 3 ชั้น
พื้นที่รวม 650 ตารางเมตร จากนางเตือนใจ  พรพิไลลักษณ โดยมี
การทําสัญญาเชาอายุ 3 ป มผีลตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2551 ถึง 31 ก.ค. 
2554  ในอัตราคาเชารายสามเดือนงวดละ 263,700 บาท   ซึ่งเปน
อัตราเชาเดียวกบัสัญญาเชาระหวาง นางเตือนใจ  
พรพิไลลักษณ  และสํานักงานทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย โดย
กําหนดการเชา 3 ป นบัแตวนัที่ 1 ส.ค. 2551 ถึง 31 ก.ค. 2554  
อัตราคาเชาเดอืนละ  87,900 บาท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
อัตราเชาดังกลาวเปนไปตามอัตราเชาที่สํานกังานทรพัยสินสวน
พระมหากษัตริยเรียกเก็บตามจริงเปนรายการที่สมเหตุสมผล โดย
ผูใหเชามิไดเปนผูมีสวนไดเสียและมิไดรับผลประโยชนใดๆ จาก
การใหเชาอาคาร 

                                            
หมายเหตุ    1)  ณ วันที ่1 มถิุนายน 2547 นายชํานาญ พรพิไลลักษณ และนางกนกกร  แทนไกรศร มิไดถือหุนในบริษทั PPD อีกตอไป 
 

 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 1  

 

คําอธิบายและการวิเคราะห 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่านมา 
 
ปจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนาย (Distributor) ผลิตภัณฑโลหะเพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งวัสดุเพื่อใชในการกอสราง โดยใหความสําคัญกับการเลือกสรรผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพและมีความ
หลากหลายจากผูผลิตช้ันนําจากตางประเทศเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ผลิตภัณฑแรกที่บริษัท
เปนผูนําเขาและจัดจําหนาย คือ ผลิตภัณฑโลหะทองแดงและทองเหลือง ซึ่งผูบริหารของบริษัทมีประสบการณใน
ผลิตภัณฑดังกลาวมานานกวา 20 ป ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นถึงแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศทั้งในภาคการ
ผลิตและอสังหาริมทรัพย โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราที่
เกือบจะใกลเคียงกับอัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาทั้งในดานหลากหลายของสินคาและการใหบริการของบริษัทและเพื่อดําเนินการตามนโยบาย
ที่จะเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจดานการกระจายสินคาประเภทโลหะซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ บริษัทจึงมีการจัด
จําหนายผลิตภัณฑโลหะชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ อันไดแก ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก อลูมิเนียมชนิดแผนและ
มวน และสเตนเลสชนิดแผนและมวน  

 
นอกจากนี้บริษัทยังมุงเนนการใหบริการที่มีประสทิธิภาพแกลูกคา โดยบริษทัประสบความสําเรจ็ในการชักนําผูผลิต

สินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายหลักใหเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยประกอบดวยบริษัท อารมาเซล (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครอืของ Armacell Limited ผูผลิตฉนวนยางปองกันความรอนรายใหญอันดับหนึ่งของโลก และบรษิทั 
สยามพุงซานเมทลั จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Poongsan Corporation ประเทศเกาหล ี และเปนผูผลิตทองแดงและ
ทองเหลืองรายใหญที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง การเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยของผูผลิตรายใหญทั้งสองราย 
ชวยใหบริษัทสามารถบรหิารจัดการสินคาคงเหลืออยางมีประสิทธภิาพและวางแผนการสั่งซื้อผลิตภัณฑดังกลาวไดสะดวก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการสั่งซือ้และการขนสงสินคาดวย  

 
จากการดําเนินนโยบายในการจัดจําหนายสินคาที่ครบวงจรและมีคุณภาพ พรอมทั้งการใหบริการในการอํานวย

ความสะดวกตางๆ และการพัฒนาความสัมพันธทั้งกับลูกคาและผูผลิตสินคาดวยดีเสมอมา ทําใหบริษัทมีผลการดําเนินงาน
ที่เติบโตอยางกาวกระโดดมาโดยตลอด 

 
 
 

 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 2  

(ก) รายได 
  

  รายไดรวมของบริษัทลดลงจากจํานวน 1,439.54 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 1,083.84 ลานบาท ในป 2552  
คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 24.71  สําหรับป 2553 บริษัท มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,329.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนคิดเปนอัตรารอยละ 22.67  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาแรปรับตัวดีขึ้น ทําใหราคาขายสินคาปรับเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งปริมาณสินคาขายปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน 

 
รายไดจากการขาย 

 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายไดจากการขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
-  ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผนและมวน  
 ทอทองเหลือง และอุปกรณ 
-  ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก 
-  อลูมิเนียมและสเตนเลสชนิดแผนและมวน 

 
587.03 

 
134.97 
438.65 

 
40.78 

 
9.38 

30.47 

 
463.05 

 
128.94 
207.93 

 
42.72 

 
11.90 
19.18 

 
528.76 

 
146.31 
271.91 

 
39.78 

 
11.00 
20.45 

รวมรายไดจากการขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม 1,160.65 80.63 799.92 73.80 946.98 71.23 
รายไดจากการขายวัสดุเพื่อใชในการกอสราง 
-  ทอทองแดง และอุปกรณอื่นๆ 
-  ฉนวนยางปองกันความรอนและอุปกรณอื่นๆ 

 
165.90 
102.74 

 
11.52 

7.14 

 
190.60 

82.99 

 
17.59 

7.66 

 
304.15 

76.10 

 
22.88 

5.72 

รวมรายไดจากการขายวัสดุเพื่อใชในการกอสราง 268.65 18.66 273.59 25.25 380.25 28.60 
รวมรายไดจากการขาย 1,429.30 99.29 1,073.51 99.05 1,327.23 99.83 
รายไดอื่น  10.24 0.71 10.33 0.95 2.29 0.17 

รวมรายได 1,439.54 100.00 1,083.84 100.00 1,329.52 100.00 
 

เมื่อพิจารณารายไดของแตละสายผลิตภัณฑจะเห็นวา รายไดจากการขายทองแดงและทองเหลืองลดลงจาก 
587.03 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 463.05 ลานบาท ในป 2552  สําหรับป 2553 การเติบโตของรายไดมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
คือเปนจํานวน 528.76 ลานบาท เปนผลมาจากการความตองการใชผลิตภัณฑและราคาแรที่เพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

สําหรับลวดสเตนเลสและลวดเหล็กที่มีรายไดจากการขายลดลงจาก 134.97 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 
128.94 ลานบาท ในป 2552  สําหรับป 2553 การเติบโตของรายไดมีปริมาณเพิ่มขึ้นคือเปนจํานวน 146.31 ลานบาท เปนผล
มาจากการสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่องของลูกคากลุมผูผลิตสปริงแมจะไดรับผลกระทบจากราคาแรบางในบางไตรมาส 
บริษัทไดรับความไววางใจในดานคุณภาพของสินคาและความตรงตอเวลาในการสงมอบสินคามาโดยตลอด เนื่องจากลูกคา
กลุมนี้ตองการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง 

รายไดจากอลูมิเนียมและสเตนเลสมีการปรับตัวลดลงจาก 438.65 ลานบาทในป 2551 เปนจํานวน 207.93  ลาน
บาท  ในป 2552  และสําหรับป 2553 การเติบโตของรายไดเพิ่มขึ้นคือเปนจํานวน 271.91 ลานบาท  ทั้งนี้เปนไปตามนโยบาย
ของบริษัทในการจํากัดการซื้อขายสินคาสเตนเลสแผนและมวน  อยางไรก็ดีสินคาอลูมีเนียมทั้งชนิดแผนและมวน เปน
สินคาที่มีอนาคตสดใส ซึ่งปจจุบันบริษัทมีสัดสวนการขายเพิ่มขึ้นมาก  โดยบริษัทมุงมั่นที่จะขยายธุรกิจนี้อยางเต็มที่เพ่ิม
ชดเชยสัดสวนยอดขายสินคากลุมสเตนเลสแผนและมวน 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 3  

รายไดจากการขายวัสดุเพื่อใชในการกอสรางเพิ่มขึ้น  จากจํานวน 268.50 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 
273.59 ลานบาท ในป 2552 แตสําหรับป 2553 รายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 380.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่ม
สัดสวนการขายผลิตภัณฑลวดเชื่อมทั้งดานประเภทของลวดเชื่อมและตราสินคา (Brand)  
 

 (ข) ตนทุนขายและคาใชจาย 
คาใชจายหลักของบริษัท ประกอบดวย ตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 

2551 และป 2552  บริษัท มีคาใชจายรวมจํานวน 1,392.86 ลานบาท และจํานวน 1,044.86   ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 24.98 ในขณะที่ป 2553 บริษัท มีคาใชจายรวมจํานวน 1,261.64 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 20.75 จากปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตนทุนขาย 
ตนทุนขายของบริษัท ประกอบดวยคาใชจายตางๆ เชน ตนทุนคาซื้อสินคา คาภาษีอากร คา

ขนสง คาเบี้ยประกันภัยสินคานําเขา (Marine Insurance) คาธรรมเนียมธนาคาร และคาใชจายคลังสินคา เปนตน ในป 2552 
และป 2553 บริษัท มีตนทุนขายจํานวน 978.06 ลานบาท และ 1,169.73 ลานบาท  หรือคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการขาย
เทากับรอยละ 91.11 และรอยละ 88.13 ตามลําดับ ทําใหบริษัท มีกําไรขั้นตนเทากับ 95.45  ลานบาท ในป 2552 และ 157.49  
ลานบาท ในป 2553 

บริษัท มีอัตรากําไรขั้นตนในป 2553 เทากับรอยละ 11.87 เพิ่มขึ้นจากป 2552 และป 2551 ซึ่งคิด
เปนรอยละ 8.89 และรอยละ 8.47 ตามลําดับ โดยหากพิจารณากําไรขั้นตนแยกตามสวนงานแลวจะเห็นวาอัตรากําไรขั้นตน
ของสินคากลุมวัตถุดิบอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ 9.44 ในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.97  และเพิ่มขึ้น
จากป 2551 ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.63  ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนของสินคากลุมวัสดุกอสรางคิดเปนรอยละ 17.91 ในป 2553 
เพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งคิดเปนรอยละ 11.58 และลดลงจากป 2551 ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.75  ทั้งนี้ อัตรากําไรขั้นตนของ
บริษัทในแตละชวงเวลาจะไมคงที่ โดยขึ้นอยูกับสัดสวนของผลิตภัณฑที่จัดจําหนายในชวงเวลานั้นๆ และสภาพการแขงขัน 
เนื่องจากอัตรากําไรขั้นตนของผลิตภัณฑแตละประเภทจะแตกตางกัน  

นอกจากนี้ การที่บริษัทบันทึกราคาขายสินคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสงมอบสินคานั้น ยัง
สงผลกระทบถึงกําไรขั้นตนของบริษัทอีกดวย โดยหากคาเงินบาท ณ วันดังกลาวออนคากวาราคาตนทุนที่บันทึกไวก็จะทํา
ใหบริษัท มีกําไรจากการขายสินคาซึ่งจะทําใหมีกําไรขั้นตนที่สูงขึ้น และในทางกลับกันหากคาเงินบาท ณ วันที่ดังกลาวแข็ง
คากวาราคาตนทุน บริษัท ก็จะเกิดการขาดทุนจากการขายสินคาซึ่งจะทําใหมีกําไรขั้นตนลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทมี
นโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังที่กลาวไวในหัวขอปจจัยความเสี่ยง  

 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
ในป 2553 และป 2552 บริษทัมีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 91.91 ลานบาท และ

จํานวน 66.81 ลานบาท (รวมคาตอบแทนกรรมการ) ตามลําดับ คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 37.58 สําหรับคาใชจายในการขาย
และบริหาร ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับผูบริหารและพนักงาน คานายหนาในการขายและคาที่ปรึกษา คาเสื่อมราคา 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย และขาดทุนจากการลดลงของสินคาคงเหลือ  นอกจากนี้ในป 2553 บริษัทมีภาระดอกเบี้ย
จายจํานวน 6.48 ลานบาท ลดลงจากดอกเบี้ยจายในป 2552 ที่มีจํานวน 12.97 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 50.03  

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดจากการขายในป 
2551 ป 2552 และป 2553 ซึ่งเทากับรอยละ 5.92 รอยละ 6.22 และรอยละ 6.93 ตามลําดับ จะเห็นวาสัดสวนดังกลาวมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2552 และป 2553 ทั้งนี้เปนผลมาจากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น 
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กําไรสุทธ ิ
ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากจํานวน 8.73 ลานบาท ในป 2552 เปนจํานวน 54.57 

ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 524.84 โดยอัตรากําไรสุทธิของบริษัท ในป 2552 และป 2553 เทากับรอยละ 0.81 และ
รอยละ 4.11 ตามลําดับ  

 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
เมื่อพิจารณาถึงกําไรตอหุนจะเห็นวากําไรตอหุน (Fully diluted) ของป 2551 ป 2552 และป 

2553 (คํานวณโดยใชมูลคาที่ตราไวเทากับ 1 บาทตอหุน) เทากับ 0.05 บาท 0.05 บาท และ 0.34 บาท ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity : ROE) จะเห็นวาอัตราผลตอบแทนดังกลาวปรับตัวเพิ่มขึ้นตามกําไร
สุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยในป 2551  ป 2552  และป 2553  บริษัท มีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอยละ 1.96  รอยละ 2.00 
และรอยละ 11.81 ตามลําดับ และเชนเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมของบริษัท ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน โดยในป 2551 ป 2552 และป 2553 บริษัท มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 0.82 รอยละ 0.88 
และรอยละ 5.70  ตามลําดับ 
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งบการเงิน 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) บริษัทไดนําเสนอทั้งงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้   สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับ
ขาพเจา ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553  
              
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่ง
ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

 
(นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2803 
 
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ 2554 
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  งบดุล 
             ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

สินทรัพย             
          พันบาท 

          งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

    

          ตามวิธีสวนไดเสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

        หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552 

สินทรัพยหมุนเวียน             
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

           
17,454  

                
11,815  

              
17,454  

             
11,815  

 
เงินลงทุนช่ัวคราว 

                         
171  

                  
580  

                     
171  

                  
580  

 
ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

    
4, 5 

                      
269,594  

            
281,158  

             
69,594  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแก             
 
- 

 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

    
4  

                     
-    

                  
3,000  

                     
-    

                 
3,000  

 
- 

 
กิจการอื่นๆ 

                         
-    

                  
2,500  

                     
-    

                 
2,500  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น            
 
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

                        
356  

                  
-    

                     
356  

                  
-    

 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

    
6  

             
505,815  

               
417,939  

             
505,815  

             
417,939  

 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

                    
9,941  

                 
15,563  

                 
9,941  

               
15,563  

 
 

                 
814,895  

           
720,991  

            
814,895  

           
720,991  

สินทรัพยไมหมุนเวียน             
 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 

   
7, 12 

             
114,000  

               
116,000  

             
114,000  

             
116,000  

เงินลงทุนในบริษัทรวม    8          
 
- 

 
วิธีสวนไดเสีย 

                         
700  

                  
391  

            
-    

           
-    

                                                                    



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 7  

- วิธีราคาทุน -    -    3,000  3,000  
 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น - สุทธิ  

                   
1,582  

                  
-    

                 
1,582  

                  
-    

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

   
9, 12 

               
50,243  

                 
42,639  

               
50,243  

               
42,639  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น            
 

- 
 
สิทธิการเชา - สุทธิ 

    
10  

               
12,043  

                 
13,310  

               
12,043  

               
13,310  

 
- 

 
อื่นๆ - สุทธิ 

    
11  

               
12,969  

                 
15,240  

               
12,969  

               
15,240  

 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

                
191,537  

           
187,580  

            
193,837  

           
190,189  

 
รวมสินทรัพย 

             
1,006,432  

           
908,571  

         
1,008,732  

           
911,180  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 8  

      งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน            

          พันบาท 

          งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

    

          ตามวิธีสวนไดเสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

        หมาย
เหตุ 

 2553  2552  2553  2552 

หนี้สินหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น           
 
จากสถาบันการเงิน 

    
12  

            
310,679  

               
280,862  

             
310,679  

             
280,862  

 
เจาหนี้การคา 

    
4  

             
176,981  

               
177,402  

             
176,981  

             
177,402  

 
ภาษีเงินไดคางจาย 

                   
14,757  

                 
1,117  

               
14,757  

                 
1,117  

 
คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

                 
17,843  

                 
10,883  

               
17,843  

               
10,883  

 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

                
520,260  

          
470,264  

            
520,260  

            
470,264  

หนี้สินไมหมุนเวียน             
 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ 

              
27  

          
332  

            
27  

            
332  

 
รวมหนี้สิน 

                
520,287  

          
470,596  

            
520,287  

            
470,596  

สวนของผูถือหุน             
ทุนเรือนหุน -  หุนสามัญ มูลคาหุนละ 1 บาท         
 
ทุนจดทะเบียน 160,000,000 หุน 

               
160,000  

          
160,000  

            
160,000  

            
160,000  

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว            
 
หุนสามัญ 160,000,000 หุน  

                
160,000  

               
160,000  

             
160,000  

            
160,000  

 
สวนเกินมูลคาหุน 

    
13  

             
78,644  

                 
78,644  

               
78,644  

            
78,644  

กําไรสะสม             



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    5 9  

- จัดสรรเปนสํารองตาม
กฎหมาย 

   
13  

               
16,000  

                 
16,000  

               
16,000  

            
16,000  

 
- 

 
ยังไมไดจัดสรร 

                 
231,501  

               
183,331  

             
233,801  

             
185,940  

 
รวมสวนของผูถือหุน 

                
486,145  

          
437,975  

            
488,445  

            
440,584  

 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 

            
1,006,432  

          
908,571  

         
1,008,732  

            
911,180  

                 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 0  

งบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

          พันบาท 

          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน     
          ตามวิธีสวนไดเสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

        หมาย
เหตุ 

 2553  2552  2553  2552 

รายได               
 
ขายสุทธิ  

     
4  

         
1,327,226  

           
1,073,510  

         
1,327,226  

         
1,073,510  

กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

                  
19,104  

             
(13,271) 

               
19,104  

             
(13,271) 

รายไดอื่น                       
2,290  

             
10,330  

                 
2,290  

             
10,330  

รวมรายได              
1,348,620  

           
1,070,569  

         
1,348,620  

         
1,070,569  

                 

คาใชจาย              
 
ตนทุนขาย 

    
4  

         
1,169,732  

             
978,062  

         
1,169,732  

             
978,062  

 
คาใชจายในการขาย 

    
18  

               
30,371  

             
23,286  

               
30,371  

             
23,286  

 
คาใชจายในการบริหาร 

    
4, 18 

               
52,365  

                 
34,291  

               
52,365  

               
34,291  

 
คาตอบแทนผูบริหาร 

                     
9,177  

                   
9,230  

                 
9,177  

                 
9,230  

 
รวมคาใชจาย 

             
1,261,645  

           
1,044,869  

         
1,261,645  

         
1,044,869  

สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน          

 
ในบริษัทรวม 

                 
309  

             
(2,609) 

             
-    

             
-    

 
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 

             
87,284  

             
23,091  

             
86,975  

             
25,700  

 
ตนทุนทางการเงิน 

                 
6,479  

             
12,967  

             
6,479  

             
12,967  

                 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 1  

 
กําไรกอนภาษีเงินได 

                 
80,805  

             
10,124  

             
80,496  

             
12,733  

 
ภาษีเงินได 

    
14  

             
26,235  

             
1,391  

             
26,235  

             
1,391  

 
กําไรสุทธิ 

                   
54,570  

             
8,733  

               
54,261  

             
11,342  

                 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 

                       
0.34  

                     
0.05  

                    
0.34  

                    
0.07  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            

 
(พันหุน) 

                  
160,000  

               
160,000  

             
160,000  

             
160,000  

                 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 2  

  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

         งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (พันบาท) 

             กําไรสะสม   

         ทุนเรือนหุน    จัดสรรเปน     

         ที่ออกและ  สวนเกิน  สํารอง  ยัง
ไมได 

  

       หมายเหตุ  ชําระแลว  มูลคาหุน  ตาม
กฎหมาย 

 จัดสรร  รวม 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 

          
 160,000  

            
78,644  

            
16,000  

          
180,998  

          
435,642  

กําไรสุทธิ                      
   -    

              
-    

  
- 

              
8,733  

              
8,733  

 
จายเงินปนผล 

   
15 

                 
 -    

              
-    

  
- 

           
(6,400) 

             
(6,400) 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

         
  160,000  

            
78,644  

            
16,000  

          
183,331  

          
437,975  

 
กําไรสุทธิ 

                     
 -    

              
-    

  
- 

            
54,570  

            
54,570  

จายเงินปนผล   15                  
-    

              
-    

  
- 

             
(6,400) 

             
(6,400) 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

           
160,000  

            
78,644  

            
16,000  

          
231,501  

          
486,145  

                  

         งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 

             กําไรสะสม   

         ทุนเรือนหุน    จัดสรรเปน     

         ที่ออกและ  สวนเกิน  สํารอง  ยัง
ไมได 

  

       หมายเหตุ  ชําระแลว  มูลคาหุน  ตาม
กฎหมาย 

 จัดสรร  รวม 

                  
 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 

           
160,000  

            
78,644  

            
16,000  

          
180,998  

          
435,642  

 
กําไรสุทธิ 

      
- 

              
-    

  
- 

            
11,342  

            
11,342  

 
จายเงินปนผล 

   
15 

  
- 

              
-    

  
- 

           
(6,400) 

             
(6,400) 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

          
 160,000  

            
78,644  

            
16,000  

          
185,940  

          
440,584  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 3  

 
กําไรสุทธิ 

                     
 -    

              
-    

  
- 

            
54,261  

            
54,261  

 
จายเงินปนผล 

   
15 

                 
   -    

              
-    

  
- 

             
(6,400) 

             
(6,400) 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

           
160,000  

            
78,644  

            
16,000  

          
233,801  

          
488,445  

                  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 4  

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

          พันบาท 

          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน     
          ตามวิธีสวนไดเสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

          2553  2552  2553  2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน           
  

กําไรสุทธิ 
                 

54,570  
             

8,733  
             

54,261  
             

11,342  
 ปรับปรุงดวย:             
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและตัดจําหนายหนี้สูญ         
   

เพิ่มขึ้น 
                 

16,866  
             

2,736  
             

16,866  
             

2,736  
   

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 
             

(7,570) 
             

(7,662) 
             

(7,570) 
             

(7,662) 
  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอื่น         
   

เพิ่มขึ้น 
                 

-    
             

425  
             

-    
             

425  
  สวนแบงผลขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุน         
   

ในบริษัทรวม 
                 

(309) 
             

2,609  
             

-    
             

-    
  คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี                

7,325  
             

7,814  
             

7,325  
             

7,814  
   

กําไรจากการขายและตัดจําหนายทรัพยสิน 
             

(543) 
             

(245) 
             

(543) 
             

(245) 
  ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน          
   

ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
                 

(3,696) 
             

348  
             

(3,696) 
             

348  
  ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลคายุติธรรม         
   

ตราสารอนุพันธที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
               

3,321  
             

-    
             

3,321  
             

-    
   

ดอกเบี้ยรับ 
                 

(1,197) 
             

(5,475) 
             

(1,197) 
             

(5,475) 
   

ดอกเบี้ยจาย 
                 

6,479  
             

12,967  
             

6,479  
             

12,967  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 5  

   
ภาษีเงินได 

                 
26,235  

             
1,391  

             
26,235  

             
1,391  

                      
101,481  

             
23,641  

             
101,481  

             
23,641  

  สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)           
   

ลูกหนี้การคา  
                 

(24,217) 
             

2,443  
             

(24,217) 
             

2,443  
   

สินคาคงเหลือ 
                 

(80,306) 
             

154,588  
             

(80,306) 
             

154,588  
   

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
                

(1,497) 
             

(2,427) 
             

(1,497) 
             

(2,427) 
   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
                

2,114  
             

(2,170) 
             

2,114  
             

(2,170) 
  หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           
   

เจาหนี้การคา 
                 

(140) 
             

6,378  
             

(140) 
             

6,378  
  คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น              

4,172  
             

806  
             

4,172  
             

806  
                      

1,607  
             

183,259  
             

1,607  
             

183,259  
   

จายภาษีเงินได 
                 

(9,720) 
             

(274) 
             

(9,720) 
             

(274) 

 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 

             
(8,113) 

             
182,985  

             
(8,113) 

             
182,985  

                 
 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 6  

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

 

          พันบาท 

          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน     
          ตามวิธีสวนไดเสีย  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

          2553  2552  2553  2552 

                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:            
  

รับดอกเบี้ย 
                     

1,190  
                   

1,566  
                 

1,190  
                 

1,566  
  

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 
                        

409  
                     

(129) 
                     

409  
                   

(129) 
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน         
  

ลดลง (เพิ่มขึ้น) 
                     

3,000  
                  

(3,000) 
                 

3,000  
                

(3,000) 
  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 
                 

2,500  
                  

(2,500) 
                 

2,500  
                

(2,500) 
  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่นเพิ่มขึ้น 
                

(1,938) 
                          -                   

(1,938) 
                        -   

  
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

                
(13,508) 

                 
(1,189) 

             
(13,508) 

                
(1,189) 

  
เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน 

                        
546  

                 
367  

                     
546  

                
367  

  
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง  

                   
2,000  

                 
15,000  

                 
2,000  

               
15,000  

 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

                
(5,801) 

                 
10,115  

                
(5,801) 

               
10,115  

                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:           
  

จายดอกเบี้ย 
                    

(6,684) 
               

(12,420) 
                

(6,684) 
             

(12,420) 
  

จายเงินปนผล 
                    

(6,400) 
                 

(6,400) 
                

(6,400) 
                

(6,400) 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น           
                                                           



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 7  

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 33,270  (168,140) 33,270  (168,140) 
  

จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
                

(633) 
                 

(1,050) 
                

(633) 
                

(1,050) 

 
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

               
19,553  

             
(188,010) 

               
19,553  

           
(188,010) 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 

                
5,639  

                 
5,090  

                
5,639  

                
5,090  

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 

               
11,815  

                 
6,725  

               
11,815  

                
6,725  

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 

               
17,454  

                 
11,815  

               
17,454  

               
11,815  

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 8  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
1. ท่ัวไป 
 
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2547 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 บริษัทดําเนินธุรกิจจําหนาย
สินคาประเภทโลหะ เชน ทองเหลือง ทองแดง แสตนเลส และอลูมิเนียม  
 
ผูถือหุนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 
 รอยละของการถือหุน 
  
นายชํานาญ พรพิไลลักษณ 35.13 
นางกนกกร แทนไกรศร 35.13 
อื่น ๆ 29.74 

 

บริษัทมีสํานักงานใหญอยูที่ 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดจัดทําเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ทั้งนี้งบการเงินนี้มี
วัตถุประสงคที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทยเทานั้น  
 
บริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพ) ในป 2553 ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ 
 
ในป 2552 สภาวิชาชีพไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
มีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    6 9  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)  งบกระแสเงินสด 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 0  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 
  ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26   การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29   การรายงานทางการเงินภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2   การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3   การรวมธุรกิจ 
(ปรับปรุง 2552)   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
(ปรับปรุง 2552)   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6   การสํารวจและการประเมินคาสินแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับที่ 15   



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 1  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
มีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12   ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 
  เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
  ตางประเทศ 
 
ผูบริหารของบริษัทอยูระหวางการศึกษาและประเมินผลกระทบของการใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตน 
  
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตที่ไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี 
 
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได
นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ 
 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่บริษัทใชในการจัดทํางบการเงินมีดังนี้ 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดบันทึกในงบดุลดวยราคาทุนประกอบดวย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน 
รายการเทียบเทาเงินสดเปนเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดซึ่ง
ครบกําหนดภายในสามเดือนหรือนอยกวา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใชและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย
หรือไมมีนัยสําคัญ 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 2  

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคูกับการพิจารณาฐานะปจจุบันของลูกหนี้ ลูกหนี้
จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 3  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย  
 
เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถา
มี) บริษัทรับรูเงินปนผลเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจาย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 
เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดที่ถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุน และ
บันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนตํ่ากวามูลคาตามบัญชี โดยผลขาดทุน
ดังกลาว (ถามี) จะรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 
 
 ระยะเวลา (ป) 
อาคารคลังสินคา 20  
สวนปรับปรุงอาคาร 20  
ระบบไฟฟา 5  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 4  

เครื่องตกแตง และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 5  
เครื่องมือเครื่องใช 5  
ยานพาหนะ 5  
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 5  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง 
 
สิทธิการเชาที่ดินและอาคารสํานักงาน 
 
บริษัทตัดบัญชีสิทธิการเชาที่ดินและอาคารสํานักงานโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาเปนระยะเวลา 3 ถึง 15 ป  
 
สัญญาเชาการเงิน 
 
สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลประโยชนที่มีนัยสําคัญในการเปนเจาของเปนของผูเชาจะถูกจัดเปนสัญญาเชา
การเงิน สัญญาเชาการเงินจะรับรูสินทรัพยและหนี้สินดวยจํานวนเทากับมูลคาปจจุบันของคาเชาขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญา 
หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา จํานวนที่จายเปนคาเชาจะตองแบงเปนสวนที่เปนดอกเบี้ยและ
สวนที่เปนการชําระหนี้สินโดยดอกเบี้ยแตละงวดจะคํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของหนี้สินจํานวนคาเชา
สุทธิจากดอกเบี้ยบันทึกเปนหนี้สินระยะยาวอื่น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา อาคาร
และอุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงินตัดจําหนายคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของทรัพยสิน 
 
การดอยคา 
 
ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ใน
กรณีที่มีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
การรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด    เงิน
สดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา   ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะ  คิด
ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปร
ไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย     
 
การกลับรายการดอยคา 
 
บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 6  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
บริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีที่ไมเคยมีการบันทกึขาดทุนจากการดอยคามากอน  
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 
การใชประมาณการ 
 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝายบริหารมีความจําเปนตองใชประมาณการ
และขอสมมติฐานที่กระทบตอรายได รายจาย สินทรัพยและหนี้สิน เพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของสินทรัพย 
หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดวยเหตุดังกลาว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากที่ไดประมาณการ
ไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการจะ
บันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และ
จะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปจจุบันและอนาคต 
 
ประมาณการหนี้สิน 

 
การประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่ง
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระ
ภาระหนี้สินดังกลาว  โดยจํานวนภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ  ถาผลกระทบดังกลาว
เปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน
กอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ
หนี้สิน 
 
เงินตราตางประเทศ  

 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 7  

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก 

เปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 8  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ และบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิม 

แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 
เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 

 

เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานและจัดหาเงิน เครื่องมือทางการเงินที่เปนตรา

สารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อการคา  อยางไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธที่ไมเขาเงื่อนไขการกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความ

เสี่ยงจะถือเปนรายการเพื่อคา 

เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกในขั้นแรกดวยมูลคายุติธรรม  หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะมีการ

ปรับมูลคาใหแสดงในมูลคายุติธรรมใหม   กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน   

มูลคายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา  ไดแกราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่ในงบ
ดุล  ซึ่งราคาดังกลาวไดแสดงมูลคาปจจุบันของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 

การปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ผลตางที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรูและบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจายของเงินกูยืมที่ไดรับการ
ปองกันความเสี่ยงนั้น 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    7 9  

รายได 
 

รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคา 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาที่มี
นัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมี
ความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนจากรายการบัญชีนั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่
เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา   
 

ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น 
 
ดอกเบี้ยรับและรายไดอื่นบันทกึในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง   
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 0  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
คาใชจาย 

 
สัญญาเชาดําเนินการ 

 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินการบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  ประโยชนที่ไดรับตาม
สัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตามสัญญา  คาเชาที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว 
 
รายจายทางการเงิน 

 
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น  ยกเวนในกรณีที่มี
การบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิต
สินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใช  
 
ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 
ภาษีเงินไดไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ 
วันที่ในงบดุล  ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่คางชําระในปกอน ๆ 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนที่ออกในระหวางปถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
 
4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัท
ทั้งทางตรงและทางออม หรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในการตัดสินใจดานการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท  
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวย 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 1  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด  นําเขาและจัดจําหนายอะไหลสําหรับ  กรรมการและผูถือหุนเปน 
  เครื่องปรับอากาศ  เครือญาติกัน 
     
บริษัท สยาม เพรสซิเดนท แอนด   การผลิตและประมูลแผนปายรถยนต  บริษัทถือหุน และมีกรรมการและ 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  รวมถึงการประมูลงานราชการทั่วไป  ผูถือหุนเปนเครือญาติกัน 
     
นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ                                 -  มารดากรรมการ 
 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละประเภทรายการมีดังนี้ 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา และทรพัยสิน  ราคาตลาด 
ซื้อสินคา  ราคาตลาด 
เชาอาคาร  ราคาทุน 
จางผลิตแผนปายทะเบียนรถยนต  ราคาที่ตกลงกัน 
เงินใหกูยืมระยะสั้น  ดอกเบี้ยรอยละ 4.0 ตอป 
 
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหนี้สินกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

 พันบาท 
 2553  2552 

ลูกหนี้การคา    
บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด  -               14 
    
เจาหนี้การคา    
บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด      35      109 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 2  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 พันบาท 

 ยอดคงเหลือ ณ       ยอดคงเหลือ ณ 

 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น ลดลง  31 ธันวาคม 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้น        
บริษัท สยาม เพรสซิเดนท แอนด         
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด       3,000   -   (      3,000)   -  
 
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 
 พันบาท 
 2553  2552 

ขายสินคา    
บริษัท สยาม เพรสซิเดนท แอนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  -          89 
บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด  -               13 
รวม  -             102 
    
ขายทรัพยสิน    
บริษัท สยาม เพรสซิเดนท แอนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  -                 3 
    

ซื้อสินคา    
บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด           266            604 
    

คาจางผลิตแผนปายทะเบียนรถยนต    
บริษัท สยาม เพรสซิเดนท แอนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด        3,740            100 
    
คาเชาอาคาร    
นางเตือนใจ  พรพิไลลักษณ        1,055         1,055 
 
ในป 2552 บริษัทรับคืนสินคาในราคาทุนที่ขายใหแกบริษัท สยาม เพรสซิเดนท แอนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัท
รวม) จํานวน 4.5 ลานบาท และจางบริษัทรวมดังกลาวผลิตแผนปายทะเบียนรถยนตซึ่งบริษัทเปนผูชนะในการประมูลผลิต
แผนปายดังกลาวในป 2552 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 3  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
สัญญาสําคัญกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 
 
สัญญาเชา 
 
บริษัททําสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ มีกําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 
โดยมีคาเชาในอัตราเดือนละ 87,900 บาท 
 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
 

 พันบาท 
 2553  2552 
 กิจการที่      กิจการที่     
 เกี่ยวของกัน  บริษัทอื่น  รวม  เกี่ยวของกัน  บริษัทอื่น  รวม 
ยังไมถึงกําหนดชําระ  -      157,331  157,331  14  161,912  161,926 
เกินกําหนด :             
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน  -   81,723  81,723   -   84,826  84,826 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน  -   1,601  1,601   -   2,744  2,744 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน  -   27,501  27,501   -   19,658  19,658 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  -     32,421    32,421   -     11,244    11,244 
รวม  -     300,577    300,577  14  280,384  280,398 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -   (  19,419)  (  19,419)   -   (  10,804)  (  10,804) 
ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ  -    281,158   281,158        14   269,580   269,594 

 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พันบาท 
 2553  2552 

สินคาซื้อมาเพื่อขาย 476,652  401,260 
สินคาระหวางทาง       38,027       33,113 
รวม 514,679  434,373 
หัก คาเผื่อจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (      8,864)  (     16,434) 
สุทธ ิ    505,815     417,939 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 4  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
7.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารจํานวน 114 ลานบาท (2552 : 116 ลานบาท)  ซึ่งใชเปน
หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยหลายแหงตามที่กลาวในหมายเหตุ 12 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

  2553 และ 2552     
  สัดสวน  พันบาท     
  การลงทุน  ทุนที่ออกและ    วิธีสวนไดเสีย (พันบาท) 

ช่ือบริษัท  (รอยละ)  เรียกชําระแลว  ราคาทุน  2553  2552 

            
บริษัท สยาม เพรสซิเดนท            
แอนด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  30     10,000       3,000  700       391 

 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีดังนี้ 
 
  พันบาท 
  2553  2552 
สินทรัพย  7,094  9,969 
หนี้สินรวม       4,762  8,667 
รายได  3,965  223 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  1,021  (      2,521) 
 
เริ่มในไตรมาส 2 ของป 2552 บริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย เนื่องจาก
บริษัทไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทรวมเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตและ
ประมูลแผนปายรถยนต งบการเงินของบริษัทรวมดังกลาวที่ใชเปนเกณฑในการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียถือตาม
งบการเงินที่จัดทําโดยผูบริหารของบริษัทรวม ซึ่งยังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี   
 
กอนไตรมาส 2 ของป 2552 บริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนทั่วไปในราคาทุน เนื่องจากบริษัทไมมีสวนใน
การบริหารและกําหนดนโยบายการดําเนินงานในบริษัทดังกลาว และบริษัทดังกลาวยังไมไดดําเนินพาณิชยกิจ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 5  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
9.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (พันบาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่                รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2552    เพิ่มขึ้น    ลดลง       โอน  31 ธันวาคม 

2553 
ราคาทุน      
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 7,595 7,729  -   -  15,324 
อาคารคลังสินคา 23,591  -   -   -  23,591 
สวนปรับปรุงอาคาร 6,376  -   -   -  6,376 
ระบบไฟฟา 3,082 41  -     -  3,123 
เครื่องตกแตง และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 11,551 947 307  -  12,191 
เครื่องมือเครื่องใช 8,056 67  -  370 8,493 
ยานพาหนะ 26,501 1,515 1,480  -  26,536 
อาคารระหวางกอสรางและงานระหวางทํา               3       3,211             3  (         370)        2,841 
รวมราคาทุน      86,755     13,510      1,790        -       98,475 
      
คาเสื่อมราคาสะสม      
อาคารคลังสินคา 5,655 1,179  -   -  6,834 
สวนปรับปรุงอาคาร 1,088 319  -   -                 1,407 
ระบบไฟฟา 1,691 471  -   -  2,162 
เครื่องตกแตง และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 7,740 1,469 304  -  8,905 
เครื่องมือเครื่องใช 5,581 912  -   -  6,493 
ยานพาหนะ      22,361       1,550       1,480  -       22,431 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม      44,116       5,900      1,784  -       48,232 
      
สุทธิ      42,639         50,243 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 6  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 (พันบาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่                รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2551    เพิ่มขึ้น    ลดลง       โอน  31 ธันวาคม 

2552 
ราคาทุน      
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 7,595  -   -   -  7,595 
อาคารคลังสินคา 23,591  -   -   -  23,591 
สวนปรับปรุงอาคาร 6,376  -   -   -  6,376 
ระบบไฟฟา 3,087 2 7  -  3,082 
เครื่องตกแตง และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 11,389 362 200  -  11,551 
เครื่องมือเครื่องใช 7,900 31  -  125 8,056 
ยานพาหนะ 25,927 1,342 768  -  26,501 
อาคารระหวางกอสรางและงานระหวางทํา           143          126  -         (         266)               3 
รวมราคาทุน      86,008       1,863         975 (         141)      86,755 
      
คาเสื่อมราคาสะสม      
อาคารคลังสินคา 4,475 1,180  -   -  5,655 
สวนปรับปรุงอาคาร 769 319  -   -  1,088 
ระบบไฟฟา 1,178 515 2  -  1,691 
เครื่องตกแตง และอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 6,257 1,573 90  -  7,740 
เครื่องมือเครื่องใช 4,646 935  -   -  5,581 
ยานพาหนะ      21,279       1,843          761  -       22,361 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม      38,604       6,365          853  -       44,116 
      
สุทธิ      47,404         42,639 

 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวนเงินประมาณ 5.9 ลานบาท (2552 : 6.4 ลานบาท)  
 
อาคารและอุปกรณบางรายการที่หักคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีราคาทุนเปน
จํานวน 27.6 ลานบาท (2552 : 27.6 ลานบาท)  
 
บริษัทไดจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท เปนจํานวนเงินประมาณ 15 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะสั้นของบริษัท (ดูหมายเหตุ 12) 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 7  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
10. สิทธิการเชา - สุทธิ 
 
บริษัททําสัญญาเชาที่ดินแปลงหมายเลข 14 ตําบลริมถนนสามเสนระหวางถนนศรีอยุธยากับถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกสรางอาคารพักอาศัยพรอมที่จอดรถสําหรับเจาหนาที่ของบริษัท มี
กําหนดเวลา 15 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 กับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย บริษัทตกลงที่จะสงมอบ
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางใหแกผูใหเชาเมื่อการกอสรางเสร็จ บริษัทจายคาสิทธิการเชาเปนจํานวนเงิน 4 ลานบาท ในวันทํา
สัญญา และจายคาเชาในอัตราที่ระบุไวในสัญญา 
 
ในไตรมาสสองของป 2551 บริษัทโอนกรรมสิทธิ์อาคารและสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทสรางบนที่ดินเชาดังกลาวจํานวน 
11.9 ลานบาท ใหแกผูใหเชาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเชา โดยบริษัทไดรับสิทธิใหใชประโยชนในอาคารดังกลาว 
 
11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   
            
 พันบาท 
 2553  2552 
ที่ดินสําหรับโครงการในอนาคต 10,232  10,232 
ที่ดินจากการรับชําระหนี้ 1,851  1,851 
เงินประกันและเงินมัดจํา 387  2,517 
อื่น ๆ          499           640 
รวม     12,969      15,240 
 
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
            
 พันบาท 
 2553  2552 
เงินเบิกเกินบัญชี 61  352 
เงินกูยืมระยะสั้น 135,618  196,000 
หนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีท     175,000        84,510 
รวม     310,679      280,862 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 8  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารทั้งหมดเจ็ดแหง  สรุปไดดังนี้ 
 
 ลาน 
 2553  2552 
 บาท  เหรียญสหรัฐอเมริกา  บาท  เหรียญสหรัฐอเมริกา 
วงเงินเบิกเกินบัญชี 53   -   53   -  
วงเงินกูยืมระยะสั้น 1,704   -   1,499   -  
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ       818         0.5        518         0.8 
รวม    2,575         0.5     2,070         0.8 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วงเงินสินเชื่อขางตนมีหลักประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคารจํานวน 114 ลานบาท (2552 : 116 ลาน
บาท) และจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท กรรมการทานหนึ่ง และบุคคลที่เกี่ยวของกันทานหนึ่ง 
 
13. สํารอง 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุน
ที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม
กฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    8 9  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
14. การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (“พระราชกฤษฎีกา”)ฉบับที่ 387 พ.ศ. 
2544  ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพยใหม) โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวน
ที่ไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มหลังปที่บริษัทจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (11 พฤศจิกายน 2547)  
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551  ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2551 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใหม) โดยลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 20 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษีเฉพาะสวนที่ไมเกิน 20 ลานบาท 
ไมเกินรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 
บริษัทไดรับประโยชนทางภาษีจากพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 387 จากวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552  และ
จากพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 475 จากวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
15. เงินปนผลจาย 
 
ในการประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินสดปนผลจากกําไรสุทธิ
ของป 2551 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท จํานวน 160 ลานหุน เปนเงินรวม 6.4 ลานบาท โดยมีมติใหจายเงินสดปนผลดังกลาว
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินสดปนผลจากกําไรสุทธิ
ของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท จํานวน 160 ลานหุน เปนเงินรวม 6.4 ลานบาท โดยมีมติใหจายเงินสดปนผลดังกลาว
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 
 
16. สวนงานของบริษัท 
 
บริษัทจําแนกธุรกิจหลักออกเปน 2 กลุม ไดแก  กลุมผลิตภัณฑวัตถุดิบอุตสาหกรรม  และกลุมผลิตภัณฑวัสดุกอสราง ซึ่ง
ขอมูลตอไปนี้ไดแยกตามสวนงานทางธุรกิจโดยพิจารณาถึงเกณฑของตลาดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 ดังนี้ 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    9 0  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 พันบาท 
 2553  2552 
 กลุมผลิตภัณฑ

วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม 

 กลุม 
ผลิตภัณฑ 
วัสดุกอสราง 

 

รวม 

 กลุมผลิตภัณฑ
วัตถุดิบ

อุตสาหกรรม 

 กลุม 
ผลิตภัณฑ 
วัสดุกอสราง 

 

รวม 
ขายสุทธิ 946,981  380,245  1,327,226  799,918  273,592  1,073,510 
ตนทุนขาย (   857,579)  (   312,153)  (1,169,732)  (   736,157)  (   241,905)  (   978,062) 
กําไรขั้นตน       89,402       68,092  157,494        63,761       31,687  95,448 
คาใชจายในการขาย     (     30,371)      (     23,286) 
คาใชจายในการบริหาร     (     52,365)      (     34,291) 
คาตอบแทนผูบริหาร     (       9,177)      (       9,230) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตรา            
แลกเปลี่ยน             19,104      (     13,271) 
รายไดอื่น     2,290      10,330 
สวนแบงผลกําไร (ขาดทุน)            
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม               309      (       2,609) 
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน            
และภาษีเงินได     87,284      23,091 
ตนทุนทางการเงิน     (       6,479)      (     12,967) 
กําไรกอนภาษีเงินได     80,805      10,124 
ภาษีเงินได     (     26,235)      (       1,391) 
กําไรสุทธิ            54,570              8,733 

 
17. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา  
 
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหความสมดุลของจํานวน       ความ
เสี่ยงที่ยอมรับไดโดยพิจารณาระหวางตนทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการ
ควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวาเกิดความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยง 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    9 1  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองและความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงดานสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่ลูกคาอาจจะไมสามารถจายชําระหนี้ใหแกบริษัทไดภายในกําหนด เวลา
โดยปกติของการคา เพื่อจัดการความเสี่ยงนี้บริษัทไดประเมินความสามารถทางการเงินของลูกคาเปนระยะๆ  ความเสี่ยงดาน
การใหสินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอใหเกิดความเสียหายทางการเงินแก
บริษัท  ผูบริหารของบริษัทเชื่อวาบริษัทไมมีความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญ เนื่องจากบริษัทไดมีการพิจารณาใหสินเชื่อแก
ลูกคาและมีการติดตามการชําระเงินของลูกคาอยางใกลชิด 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 
บริษัทมีลูกหนี้การคา  เจาหนี้การคาและหนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสวนหน่ึง อยางไรก็ดีบริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับลูกหนี้
การคา เจาหนี้การคาและหนี้สินภายใตสัญญาทรัสตรีซีทที่ไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาครอบคลุมไว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหน้ีสินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจํานวน 6.4 ลานเหรียญสหรัฐ (2552 :  
4.6 ลานเหรียญสหรัฐ) 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งสงผล
กระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว                 
 
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาสินคา 
 
บริษัทใชนโยบายในการลดความผันผวนของราคาสินคาในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลด
ความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาโดยใชกลยุทธในการปองกันความ
เสี่ยงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ดังนี้ 
 
บริษัทไดทําสัญญา Copper Swap and Option Contracts กับธนาคารตางประเทศแหงหนึ่งจํานวนหลายฉบับ ซึ่งไมมีการสง
มอบสินคาจริง โดยมีปริมาณตามสัญญาที่เปดไวจํานวน 275 ตัน สัญญาดังกลาวครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2554  



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝายมี
ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน  บริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชําระหนี้สินภายใต
เครื่องมือทางการเงิน 
 
บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้การคา  และเงินใหกูยืมระยะสั้น มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
เงินฝากกับธนาคารที่มีภาระผูกพันมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเงินฝากนี้มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียง
กับอัตราตลาด 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม เงินลงทุนระยะยาวอื่น และเงินใหกูยืมระยะยาว ซึ่งไมมีราคาขายในตลาด  ไมสามารถคํานวณ
มูลคายุติธรรมไดอยางเหมาะสม 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา  และเจาหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีของหนี้สินทาง
การเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
18. คาใชจายตามลักษณะ 
 
รายการคาใชจายตามลักษณะของคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร ไดแก 
 พันบาท 
 2553  2552 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 35,456  30,022 
หนี้สงสัยจะสูญ 12,867  2,736 
คาใชจายในการเดินทางและคาขนสง 7,980  7,320 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 7,286  7,814 
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (       7,570)  (       7,662) 
คาใชจายอื่นๆ       26,717        17,347 
รวม       82,736        57,577 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

รายงานประจําป  2 5 5 3  หน า    9 3  

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมี 
 
ก) เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินคาที่ยังไมไดใชจํานวนเงินรวม 0.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 
ข) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทใหธนาคารแหงหนึ่งออกหนังสือค้ําประกันบริษัทแหงหนึ่งใหกับหนวยงาน

รัฐบาลแหงหนึ่งเพื่อประโยชนทางการคาเปนจํานวนเงินรวม  56.1 ลานบาท 
 
20. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 
 

 


