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สำรจำกคณะกรรมกำร 

เรียน       ท่านผูถื้อหุ้น  
 

 ปี 2554 เศรษฐกจิโลกชะลอตวั สืบเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกจิในสหรัฐอเมริกาท่ีฟ้ืนตวัเปราะบาง และ
วิกฤติหน้ีสาธารณะในยโุรป ในขณะท่ีเศรษฐกจิของประเทศในเอเชียรวมทั้ งประเทศไทย มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง แมว้่า
ในช่วงปลายปีประเทศไทยจะประสบอุทกภยัคร้ังรุนแรงท่ีสุดในรอบ 50 ปีกต็าม ด้วยปัจจยัความท้ายทายต่าง ๆ ส่งผลให้
เศรษฐกจิไทยขยายตวัเพียงร้อยละ 0.1 เศรษฐกจิญ่ีปุ่นท่ีชะลอตวัจากเหตุการณ์สึนามิและแผน่ดินไหว การชะลอตวัของ
เศรษฐกจิจีน และกระแสการปฏิวตัิในตะวนัออกกลาง ตลอดจนการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของทางการ แต่ด้วยการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารองคก์รแบบบูรณาการ ทิศทางการด าเนินธุรกจิท่ีชัดเจน และการก  ากบัดูแลกจิการด้วย
หลกับรรษทัภิบาล ท าให้ผลประกอบการของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) “PPM” ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
  

 ด้วยแนวทางการด าเนินธุรกจิอยา่งรอบคอบและการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองของธุรกจิ ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัแข็งแกร่งยิง่ขึ้น มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2554 บริษทัมีรายได้รวมทั้ งส้ิน  1,450.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีกอ่นร้อยละ 9.13 จากรายได้รวมในปี 2553 ซ่ึงมี
จ  านวน 1,329.52 ลา้นบาท ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ  าปี คร้ังท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2555   เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลทั้ งปีในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 57.89 ของก  าไรสุทธิของบริษทั และก  าหนด
จะจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหุ้นภายในวนัท่ี  21 พฤษภาคม 2555  

 ส าหรับในปี 2555 บริษทัยงัจะด าเนินธุรกจิโดยเน้นลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ด้วยคุณภาพบริการท่ีท าให้ลูกคา้พึง
พอใจสูงสุด ในนามของผูบ้ริหาร ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ลูกคา้ผูมี้อุปการคุณ และพนัธมิตรทางธุรกจิ ตลอดจนผูท่ี้
เกีย่วขอ้งทุกภาคส่วนท่ีได้ให้ความไวว้างใจและสนับสนุนให้บริษทัด าเนินธุรกจิและเติบโตได้อยา่งแข็งแกร่งตลอดมา รวมทั้ ง
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับ การท างานอยา่งเป็นระบบ การวางแผนงานและการบริหารความเส่ียงอยา่ง
รอบคอบท่ีสนบัสนุนให้กจิการของบริษทัประสบความส าเร็จด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้ค  ามัน่ว่าบริษทัจะยงัคงด าเนิน
ธุรกจิอยา่งมืออาชีพ ยดึมัน่ในหลักบรรษทัภิบาล ควบคู่ไปกบัการเป็นกลไกท่ีส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ โดยค  านึงถึง
ความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือผลกัดันให้บริษทัเติบโตอยา่งยัง่ยนืต่อไป  

 
 

    
 

นายปกรณ์  บริมาสพร นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ 
ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3  ท่าน   โดยมี 
นาย ปกรณ์ ปริมาสพร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจงเจตน์ บุญเกดิ และ นายณัฐวชัร พนัธ์แสงทอง เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกนั 4 คร้ัง เพ่ือปฎิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่าน ได้เขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัทุกคร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังมีวาระ
การประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียงัได้ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัในวาระท่ี
เกีย่วขอ้งและในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชี ของบริษทัเพื่อพิจารณา
รายละเอียดงบการเงินของบริษทัรวมถึงรายการท่ีเกีย่วโยงกนั จากการปฎิบัติหน้าท่ีดังกล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความคิดเห็นดังน้ี 

 
1. งบการเงินประจ  าปี 2555 ของบริษทัมีความเหมาะสม และไม่พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอนัเป็นสาระส าคญัต่อ

งบการเงินดังกล่าว 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

3. รายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีปรากฏในปี 2555 เป็นรายการท่ีเป็นธุรกจิตามปกตทิั่วไป สมเหตุสมผลและไม่พบรายการใด

ท่ีผดิปกต ิ

4. บริษทัได้ปฎิบตัิอยูใ่นกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนขอ้ก  าหนดและกฎหมาย

อ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

5. ผูส้อบบัญชีประจ  าปี 2555  ของบริษทัคือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803   เป็นบุคคลท่ี

เหมาะสมเพราะมีความรู้และเป็นอิสระตลอดจนมีประสอบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน 

 

ส าหรับการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีของบริษทัประจ  าปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งนาย
พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือนายเมธี  รัตนศรีเมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห่ง
บริษทั เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ  ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจ  าปี 2555 

 

 
 

(นายปกรณ์ ปริมาสพร)                                                                                                                                                                           
                                                                                                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทั่วไป 

    ช่ือบริษทั  บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) 
 ช่ือย่อหลกัทรัพย์  PPM 
 ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่  229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 10300 
 ทีต่ั้งคลงัสินค้ำ 1  13/7 หมู่ 3 ต  าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  
 ทีต่ั้งคลงัสินค้ำ 2 (เช่ำ)  4/11 หมู่ 5 ซอยบุญถนอม ถนนมหาวงษ์ เขตพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ            

10130  
    ทีต่ั้งคลงัสินค้ำ 3   17/9-10 ม.3 ต  าบลหนองขา้งคอก  อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 
 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย (Distributor) สินคา้ประเภทโลหะเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบ

อุตสาหกรรม ประกอบด้วยผลิตภณัฑท์องแดง และทองเหลืองชนิดแผ่น และมว้น 
ลวดสเตนเลส และลวดเหล็ก อลูมิเนียม และสเตนเลส ชนิดแผน่ และมว้น และวสัดุ
เพื่อใช้ในการกอ่สร้าง ประกอบด้วยท่อทองแดง และอุปกรณ์ ฉนวนยางป้องกนัความ
ร้อน และเยน็ อลูมิเนียมชีทท าหลังคารีดลอน ลวดเช่ือมเหล็ก   ลวดเช่ือมสเตนเลส 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ   

 เลขทะเบยีนบริษทั  0107574700563 
 จ ำนวนและชนิดของหุ้นทีจ่ ำหน่ำยแล้ว หุ้นสามญัทุนจดทะเบียน 160,000,000 บาท    
 ทั้งหมดของบริษทั  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 160,000,000 บาท    
 โทรศัพท์  0-2628-6100 (อตัโนมตัิ) 
 โทรสำร  0-2628-8591 /  0-2628-6122 
 เวบ็ไซต์  http://www.ppm.co.th 
 
    นิตบุิคคลทีบ่ริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของนิตบุิคคลนั้น  
 ช่ือบริษทัร่วม   บริษทั สยามเพรสซิเด้นท์แอนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จ  ากดั  (SPI)  
 ทีต่ั้งส ำนักงำน 101/27 หมู่ท่ี 10 ต  าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13190 
 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ เพื่อประกอบกจิการผลิตและจ  าหน่ายแผน่ป้ายอลูมิเนียม และแผน่ป้ายจราจร 
 เลขทะเบยีนบริษทั 0105550011505 
 โทรศัพท์ 035-371-414 
     โทรสำร 035-371-415 
 จ ำนวนและชนิดของหุ้นทีจ่ ำหน่ำยแล้ว- ทุนจดทะเบียน   :  10,000,000 บาท    จ  านวนหุ้นสามญั :  100,000 หุ้น  
 ทั้งหมดของบริษทั                       มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท     โดยบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 30      
      จ  านวนทั้ งส้ิน 30,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 
 
 บริษทัร่วมได้จดทะเบียนเลิกบริษทั และช าระบัญชีกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 และ 26 มกราคม 2555   

http://www.ppm.co.th/
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     ตามล าดับ 
 
    นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4 ,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศพัท์   0-2359-1200-1 โทรสาร   0-2359-1259 

 ผู้สอบบญัชี  นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรี
เมธา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห่งบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ  ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 

 
    นักลงทุนสัมพนัธ์       นางสาวฐิติรัชต ์ วรรธนะเวโรจน์    เลขานุการบริษทั  
  โทรศพัท์  0-2628-6100 ต่อ 776                                                                           

โทรสาร 0-2628-6122  อีเมลล์   sec_co776@ppm.co.th    
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   ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 

  หน่วย  :  ล้ำนบำท 

  ปีงบประมำณ 
งบกำรเงิน
เฉพำะบริษทั 

งบกำรเงินทีแ่สดง
เงินลงทุนตำมวธิี

ส่วนได้เสีย 

 2552 2553  2554 2554 

ฐำนะกำรเงิน  

สินทรัพยร์วม 908.57 1,008.73 1,016.36 1,016.36 

หน้ีสินรวม 470.60    520.29    521.63   521.63 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 440.59    488.45    494.72   494.72 

ผลกำรด ำเนินงำน  

รายได้จากการขาย 1,073.51 1,327.23 1,434.94 1,434.94 

ก  าไรกอ่นดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้  23.09     87.28     44.82     47.12 

ก  าไรสุทธิ  11.34     54.26    25.34    27.64 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน  

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม   (%) 0.88 5.70  2.50   2.73 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   (%) 2.00 11.81  5.15   5.64 

อตัราก  าไรจากการด าเนินงาน   (%) 3.53 4.94  2.85   2.85 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น   (%) 1.07 1.07  1.04   1.05 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 

บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนกอ่ตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2535  โดย คุณช านาญ            
พรพิไลลักษณ์ และ คุณกนกกร แทนไกรศร ซ่ึงมีประสบการณ์ด้านผลิตภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลืองมานานกว่า 20 ปี 
เพื่อด าเนินธุรกจิจดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper and Brass) ชนิดแผน่และมว้นท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม และมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท ทั้ งน้ีบริษทัเร่ิมท าธุรกจิโดยการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกั
ในประเทศของผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพสูงในประเทศเกาหลี ต่อมาในปี 2541 บริษทัได้ขยายธุรกจิสู่อุตสาหกรรมการกอ่สร้าง โดย
ได้เร่ิมน าเขา้วสัดุเพ่ือใช้ในงานระบบของโครงการกอ่สร้างขนาดใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วย ท่อทองแดงพร้อมอุปกรณ์ และฉนวน
ยางป้องกนัความร้อนในระบบท าความเยน็ รวมทั้ งยงัเร่ิมน าเขา้และจดัจ  าหน่ายลวดสเตนเลสจากประเทศเกาหลี เน่ืองจาก
บริษทัเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของสินคา้ประเภทดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีเปิดด าเนินธุรกจิ บริษทัมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ทั้ งในด้านการเพ่ิมจ  านวนผลิตภณัฑเ์พ่ือจดัจ  าหน่ายและเพ่ิมการให้บริการแกลู่กคา้ของบริษทั โดยปัจจุบัน
นอกเหนือจากการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทโลหะท่ีได้รับการยอมรับอยา่งกวา้งขวางแลว้ บริษทัยงัให้บริการจดัการ
และเกบ็สินคา้ส ารองให้กบัลูกคา้ บริการขนส่งสินคา้ บริการรับเหมางานรับช่วงและจดัหาสินคา้ รวมถึงบริการอ่ืนท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกให้แกลู่กคา้ของบริษทัอีกด้วย  

พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมา  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ปี 2554      

  เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2554  บริษทั นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) ผูผ้ลิตช้ินส่วนลวดสปริง และบริษทั    
บ๊อช ออโตโมทีฟ   (ประเทศไทย) จ  ากดั (BOSCH) ผูผ้ลิตเคร่ืองมือไฟฟ้าส าหรับธุรกจิ และอุตสาหกรรม
ได้เขา้เยีย่มชมการด าเนินงานคลงัสินคา้ของบริษทั 
 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษทัได้น าคณะผูผ้ลิตอลูมิเนียมจากประเทศจีนโดย Mr.Tan Jun 
International Business Manager Mr.Tan Bu Jung ผูเ้ช่ียวชาญด้านอลูมิเนียมของจีน และ Mr.Chen Guo 
Zhen Minister of Technology and Quality Department จาก Huafon Aluminium Corporation เยีย่มชมการ
ด าเนินงานของ บริษทั ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จ  ากดั (Formula Industries Co., Ltd.) ผูผ้ลิตหมอ้น ้า
อลูมิเนียม แบรนด์ฟอร์มูล่า  

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 ผูบ้ริหารของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) (PPM) ได้ส่งมอบไฟฉาย
จ  านวน 3,000 กระบอก และเงินบริจาค 20,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผูป้ระสบภัยแผ่นดินไหวและ
คล่ืนสึนามิในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีคุณทศพร มูลศาสตรสาทร ผู ้อ  านวยการกองกลาง กระทรวงการ
ต่างประเทศให้เกยีรติรับมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ  

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554  บริษทัได้ลงนามร่วมกบั Mr. You Xiaoping President ของ Huafon Aluminium                  
Corporation (ประเทศจนี) แต่งตั้งเป็นผูแ้ทนจ  าหน่ายอลูมิเนียมของ Huafon แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
โดยมีผูบ้ริหารระดับสูงของ Huafon และ Mr.Tan Bu Jung ผูเ้ช่ียวชาญด้านอลูมิเนียมของจีน ณ 
โรงงานผลิตอลูมิเนียมคุณภาพสูงของ Huafon Aluminium Corporation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของวตัถุดิบประเภทอลูมิเนียมใน
ตลาดอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในประเทศไทย 
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 เม่ือวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2554 บริษทัน าคณะเจา้หน้าท่ี คณะผูบ้ริหารระดับสูง คณะวิศวกรอาวุโสด้านงาน
ระบบปรับอากาศ และเจา้หน้าท่ีของบริษทั ไทคิชา (ประเทศไทย) จ  ากดั เดินทางไปศึกษาเยีย่มชมการผลิต
และจดัเกบ็สต๊อคฉนวนยางกนัความร้อนแบรนด์ K-FLEX ท่ีโรงงานผูผ้ลิตฉนวนยางกนัความร้อน K-
FLEX ประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr. Anthony Choo Project Sales Manager K-FLEX Malaysia และทีมงาน 
K-FLEX ให้การตอ้นรับ และพาชมงานพร้อมบรรยายเกีย่วกบัผลิตภณัฑฉ์นวนยาง 

 บริษทัได้รับรางวลัเชิดชูเกยีรติ “สถานประกอบกจิการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 
ประจ  าปี 2554 เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนัจากการจดัประกวดของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  กระทรวง
แรงงาน 

 บริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขาย งานจดัซ้ือ และงานคลงัสินคา้โดยเร่ิมใช้ระบบ BI (Business 
Intelligence) 

 

ปี 2553      
  บริษทัมุ่งมัน่ในการขยายฐานลูกคา้กลุ่มผลิตภณัฑล์วดเช่ือม โดยเพ่ิมโอกาสทางการขายด้วยการน าเขา้เคร่ือง

เช่ือม       ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผูใ้ช้งาน 
  บริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขายและบริการลูกคา้โดยเร่ิมใช้ระบบ CRM (Customer Relation 

                 Management) 
  บริษทัเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัสินคา้โดยเร่ิมใช้ระบบ  WMS (Warehouse Management 

System)  
 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2553  บริษทัเพ่ิมศักยภาพบุคลากรฝ่ายขายและการตลาดโดยจดัอบรมหลักสูตร ‘เทคนิค
การบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ’  จากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยว์ชัระ  เกษส าลี   

 เม่ือ 28 พฤษภาคม 2553  บริษทัเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุกหน่วยงาน โดยจดัอบรมหลักสูตร ‘การท างานแนว
ใหม่และเทคนิคการบริการลูกคา้’  จากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยจ์ุลชัย  จุลเจือ และ หลักสูตร “การสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดี 

                 ในการท างาน” จากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยพ์รชัย  แกว้ประเสริฐ  เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553             
 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2553 บริษทัได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กบันักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแย ้              
จ.เพชรบุรี โดยมอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการจดัซ้ือเกา้อ้ีพลาสติกส าหรับนั่งรับประทานอาหารและ
ร่วมปลูกป่าลดโลกร้อนกบัน้องๆด้วย 

 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 บริษทัได้รับคดัเลือกให้เขา้รับรางวลั “สถานประกอบกจิการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานประจ  าปี 2553”  ซ่ึงนับเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อ ประกาศเกยีรติคุณส าหรับสถานประกอบกจิการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีด้านการ
จดัระบบแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงานให้ได้มาตรฐาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างนายจา้งและ
ลูกจา้งท่ีมีต่อกนั และบริษทัฯ ได้ผา่นการประกวดสถานประกอบกจิการดีเด่นด้านแรงงานสัมพนัธ์และ
สวสัดิการแรงงาน ประจ  าปี 2553 จดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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 เม่ือ 11-12 กนัยายน 2553  บริษทัร่วมให้ความรู้ทางการศึกษาร่วมกบัศูนยอ์าชีวศึกษานานาชาติและ
อาชีวศึกษาจังหวดัอุดรธานี โดยสนับสนุนให้ผูบ้ริหารและบุคลากรกลุ่มสินคา้ลวดเช่ือม KISWEL 
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม วิชาชีพ หลกัสูตรนานาชาติ สาขาวิชาชีพช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม หลกัสูตร “การเช่ือมซ่อมบ ารุงเหล็กหล่อ (Welding Repairs of Cast Iron)”  ณ โรงแรม
ตน้คูน จ.อุดรธานี  

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2553   คุณปกรณ์  บริมาสพร ประธานกรรมการบริษทัและประธาน
กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยผูบ้ริหารระดับสูงลงนามในพิธีเซ็นสัญญารับการสนับสนุนวงเงิน
สินเช่ือเพื่อหมุนเวียนในธุรกจิร่วมกบัคุณปิต ิ ตณัฑเกษม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารธุรกจิขนาดใหญ่ 
ธนาคารทหารไทย จ  ากดั (มหาชน) (TMB)   

 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2553 บริษทัชนะการประกวดราคาแผน่ป้ายทะเบียนรถยนตสี์ส้มและสีเหลือง แผ่น
ป้ายทะเบียนรถบรรทุก/รถโดยสารสีเหลือง ของกรมการขนส่งทางบก ส าหรับป้ายทะเบียนรถยนตแ์ละ
รถบรรทุกท่ีใช้ในปี พ.ศ. 2554  มูลค่าสัญญารวมทั้ งส้ิน 6,348,524.00  บาท  

 

ปี 2552      
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะขยายฐานลูกคา้โดยการเพ่ิมประเภทผลิตภัณฑ์อลูมีเนียมและได้ประสบความส าเร็จใน
ระดับ  ท่ีน่าพอใจ    โดยมียอดขายท่ีเติบโตขึ้นมากและสามารถเพ่ิมสัดส่วนการตลาดตามเป้าหมาย 

 เน่ืองจากบริษทัมีทั้ งยอดขายและฐานลูกคา้ลวดเช่ือมท่ีเติบโตขึ้นมากประกอบกบัอุตสาหกรรมการเช่ือม
มีเทคโนโลยแีละ การใช้ผลิตภัณฑ์ลวดเช่ือมท่ีหลากหลาย ดังนั้น บริษทัจึงได้เพ่ิมทั้ งประเภทสินคา้และ
แบรนด์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงปัจจุบันได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี  

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2552 บริษทัฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก ISO 9001 : 2000 เป็น ISO 
9001 : 2008 มีผลให้บริษทัฯ เป็น 1 ใน 10 บริษทัฯ แรกของประเทศท่ีได้รับการรับรองน้ี โดยได้รับ
การรับรองอยา่งเป็นทางการ  หลังจากการตรวจประเมินกบัคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ จาก 
URS 

 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 บริษทัได้เขา้ร่วมโครงการอบรมปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ด้านมาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบการ มรท. 8001-2546 (Thai Labour Standard : TSL 
8001-2003)  เร่ือง 'ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัมาตรฐานแรงงานไทยและบทบาทหน้าท่ีของผูเ้กีย่วขอ้ง' 
หัวขอ้ 'ความรู้และความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในระบบ มรท. 8001-2546'  และ  'ระบบเอกสาร มรท. 8001-
2546' 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2552  บริษทัชนะการประกวดราคาแผ่นป้ายทะเบียนรถยนตสี์ขาว ของกรมการ  
ขนส่งทางบก ส าหรับป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์ใช้ในปี พ.ศ. 2552  มูลค่าสัญญา  42,412,125 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2552 บริษทัได้รับคดัเลือกให้เขา้รับรางวลั “สถานประกอบกจิการดีเด่นด้าน   
แรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงานประจ  าปี 2552” จาก ฯพณฯ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เพือ่ประกาศเกยีรติคุณส าหรับสถานประกอบกจิการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีด้านการ
จดัระบบแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงานให้ได้มาตรฐานรวมถึงความร่วมมือระหว่างนายจา้ง
และลูกจา้งท่ีมีต่อกนัและบริษทั ได้ผา่นการประกวดสถานประกอบกจิการดีเด่นด้าน 
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แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจ  าปี 2552  จดัโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

 
 ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทัประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก ่
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ผลิตสปริง  อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เป็นตน้ รวมทั้ งวสัดุเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง โดย
บริษทั ให้ความส าคญัในการคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตท่ีได้รับการยอมรับอยา่งกวา้งขวางทั่วโลก ทั้ งน้ีใน
ปัจจุบนับริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัให้กบัผูผ้ลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีมีคุณภาพทั้ งในประเทศและต่างประเทศจ  านวนกว่า 10 ราย  

 
ผลิตภณัฑห์ลกัท่ีบริษทั จดัจ  าหน่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปน้ี 
1) ผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 
 ก) ทองแดง และทองเหลืองชนิดแผน่ และมว้น ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ (Copper and Brass) 
 ข) ลวดสเตนเลส และลวดเหล็ก (Stainless Steel and Steel Wire) 
 ค) อลูมิเนียมชนิดแผน่ และมว้น (Aluminium) 
 ง) อลูมิเนียมชนิดมว้นเกรดพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมหลงัคา (Aluminium Coil for Roofing) 
 จ) สเตนเลสชนิดแผน่และมว้น (Stainless Steel) 

 
2) ผลิตภณัฑว์สัดุเพื่อใช้ในการกอ่สร้าง แบ่งเป็น 
 ก) ท่อทองแดง และอุปกรณ์ (Copper Tube) 
 ข) ฉนวนยางป้องกนัความร้อน (Insulation)  
 ค) วสัดุอ่ืนๆ ได้แก ่ท่อส่งลม อุปกรณ์ติดตั้ง เป็นตน้ 
 ง) อลูมิเนียมชีทท าหลงัคารีดลอน (Aluminium Roof Sheet) 
 จ) ลวดเช่ือมเหล็ก และลวดเช่ือมสเตนเลส (Welding Consumables) 
 
บริษทัมีคลงัสินคา้จ  านวน 3 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ 1) ศาลายา จงัหวดันครปฐม  2) พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 3) 

อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นท่ีเกบ็รวบรวมสินคา้และยงัเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทั 
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โครงสร้ำงรำยได้ 
กำรเปลีย่นแปลงในปี 2554 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รำยได้จำกกำรขำยวตัถุดบิอุตสำหกรรม 
-  ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้น  
 ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 
-  ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก 
-  อลูมิเนียมและสเตนเลสชนิดแผน่และมว้น 

 
463.05 

 
128.94 
207.93 

 
42.72 

 
11.90 
19.18 

 
528.76 

 
146.31 
271.91 

 
39.78 

 
11.00 
20.45 

 
510.30 

 
118.64 
312.02 

 
35.17 

 
8.18 

21.51 
รวมรายได้จากการขายวัตถดิุบอุตสาหกรรม 799.92 73.80 946.98 71.23 940.96 64.86 
รำยได้จำกกำรขำยวสัดุเพือ่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
-  ท่อทองแดง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
-  ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
190.60 

82.99 

 
17.59 

7.66 

 
304.15 

76.10 

 
22.88 

5.72 

 
398.36 

95.62 

 
27.45 
6.59 

รวมรายได้จากการขายวัสดุเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 273.59 25.25 380.25 28.60    493.98 34.04 
รวมรายได้จากการขาย 1,073.51 99.05 1,327.23 99.83 1,434.94 98.90 
รายได้อ่ืน 10.33 0.95 2.29 0.17 15.96 1.10 
รวมรำยได้ 1,083.84 100.00 1,329.52 100.00 1,450.90 100.00 

 

เม่ือพิจารณารายได้ของแต่ละสายผลิตภณัฑจ์ะเห็นว่า รายได้จากการขายทองแดงและทองเหลือง เพ่ิมขึ้นจาก 
463.05 ลา้นบาท ในปี 2552 เป็นจ  านวน 528.76 ลา้นบาท ในปี 2553  ส าหรับปี 2554 การเติบโตของรายได้มีปริมาณลดลง คือ
เป็นจ  านวน 510.30 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการแข่งขนัด้านราคาท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ส าหรับลวดสเตนเลสและลวดเหล็กท่ีมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้นจาก 128.94 ลา้นบาท ในปี 2552 เป็นจ  านวน 
146.31 ลา้นบาท ในปี 2553  ส าหรับปี 2554 การเติบโตของรายได้มีปริมาณลดลงคือเป็นจ  านวน 118.64 ล้านบาท เป็นผลมา
จากผูผ้ลิตมีก  าลงัผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดโลก  นอกจากน้ีต้นทุนวัตถุดิบของผูผ้ลิตปรับสูงขึ้น  ส่งผลให้
ราคาขายของบริษทัปรับเพ่ิมขึ้นด้วย  ดังนั้นความสามารถในการแข่งขันจึงลดลง  อีกประการหน่ึงในช่วงไตรมาส 4 ของปี 
2554  ลูกคา้หลกับางรายซ่ึงมีโรงงานตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตมหาอุทกภัย  เป็นเหตุ
ให้การผลิตหยดุชงกัและมีการชะลอการส่ังซ้ือและเรียกสินคา้เขา้สายการผลิตด้วย 

รายได้จากอลูมิเนียมและสเตนเลสมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 207.93 ล้านบาทในปี 2552 เป็นจ  านวน 271.91  ล้าน
บาท  ในปี 2553  และส าหรับปี 2554 การเติบโตของรายได้เพ่ิมขึ้นคือเป็นจ  านวน 312.02 ล้านบาท  ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากสินค้า
อลูมิเนียมทั้ งชนิดแผน่และมว้น เป็นสินคา้ท่ียงัคงมีอนาคตสดใส ซ่ึงบริษัทมีสัดส่วนการขายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  บริษัท
มุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกจิน้ีอยา่งเต็มท่ีต่อไป 

รายได้จากการขายวัสดุเพื่อใช้ในการกอ่สร้างเพ่ิมขึ้น  จากจ  านวน 273.59 ล้านบาท ในปี 2552 เป็นจ  านวน 
380.25 ลา้นบาท ในปี 2553 แต่ส าหรับปี 2554 รายได้ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเป็น 493.98 ลา้นบาท เน่ืองจากอุตสาหกรรมกอ่สร้างและ
งานระบบมีปริมาณโครงการเพ่ิมขึ้น ประกอบกบับริษทัและทีมงานสามารถเพ่ิมสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีเป็น
วสัดุเพ่ือใช้ในการกอ่สร้างเพ่ิมขึ้นทุกประเภท  
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ปัจจยัควำมเส่ียง 
 

1. ปัจจัยควำมเส่ียง 
 
ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกจิของบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั และ

ผลตอบแทนในการลงทุนของผูล้งทุนสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

1.1 ควำมเส่ียงทำงด้ำนสภำพคล่องจำกนโยบำยกำรเกบ็สินค้ำคงเหลอื 
เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษทั เป็นการซ้ือสินคา้เพ่ือน ามาจดัจ  าหน่ายให้แกลู่กคา้ต่างๆ (Trading 

Business) โดยมีสินคา้หลากหลายชนิดไวพ้ร้อมให้บริการได้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายการให้บริการ
เกบ็สินคา้ส ารองส าหรับลูกคา้ ประกอบกบัการท่ีสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัจดัจ  าหน่ายในปัจจุบันมี Lead Time ท่ีค่อนขา้งนาน
ประมาณ 45-90 วนั บริษทัจึงมีความจ  าเป็นท่ีจะตอ้งเกบ็สินคา้คงเหลือไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะสามารถท าให้ลูกคา้มัน่ใจได้ว่าบริษทั
จะสามารถส่งมอบสินคา้ไดท้ันตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงถือเป็นขอ้ได้เปรียบของบริษทัท่ีมีเหนือคู่แข่ง  

จากเหตุผลดังกล่าวอาจท าให้บริษทัมีความเส่ียงในการมีสินคา้คงเหลือจ  านวนมากซ่ึงจะกอ่ให้เกดิภาระกบับริษทั ทั้ ง
ในด้านคา่ใช้จา่ยในการจดัเกบ็สินคา้และสภาพคล่อง ซ่ึงภาระในการจดัเกบ็และบริหารสินคา้คงเหลือดังกล่าวจะแปรผนัไปตาม
ยอดขายสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นหากยอดขายของบริษทัมีการเติบโตอยา่งมีนัยส าคญัและต่อเน่ือง บริษทัจะตอ้งจดัหาเงินทุน
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการประกอบธุรกจิ อยา่งไรกต็าม การท่ีบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตสินคา้ (Supplier) ท าให้
ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูผ้ลิตสินคา้ในการเกบ็รักษาสินค้าบางส่วนท่ียงัไม่ถึงก  าหนดส่งมอบให้แกลู่กคา้ จึงท าให้
บริษทัสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัเกบ็สินคา้คงคลงัได้ในระดบัหน่ึง  

นอกจากน้ีด้วยประสบการณ์ในการบริหารสินคา้คงเหลือของบริษทั และการมีฐานลูกคา้จ  านวนมากและหลากหลาย
ท าให้บริษทัสามารถบริหารจดัการและจดัจ  าหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัเกบ็ไวไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพแมจ้ะมีภาวะราคาแร่ท่ีผนัผวน 
เน่ืองจากสินคา้คงเหลือดังกล่าวจ  าเป็นตอ้งคงความสามารถในการแข่งขนัด้านราคาขายด้วยเช่นกนั ยิง่ไปกว่านั้นเพ่ือเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียงดังกล่าวอีกทางหน่ึง บริษทัยงัมีนโยบายในการเกบ็รักษาสินคา้ในรูปแบบท่ีจะช่วยเพ่ิมความยดืหยุน่ในการ
แปรรูปสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เช่น บริษทัมีนโยบายท่ีจะเกบ็ผลิตภณัฑ์
ทองแดงและทองเหลืองชนิดมว้นให้มีหน้ากวา้งมากท่ีสุดเพื่อท่ีจะสามารถตดัซอยให้มีขนาดท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ หรือ
ใช้ฐานขอ้มูลในการวิเคราะห์ขนาดหน้ากวา้งท่ีแน่นอนซ่ึงควรส่ังซ้ือและจดัเกบ็เพ่ือรองรับความตอ้งการได้อยา่งรวดเร็วและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายตดัซอย อยา่งไรกดี็เศษโลหะท่ีเหลือจากการตดัซอย บริษทัสามารถขายคืนให้กบัผูผ้ลิตเพื่อหลอมรีดกลบัมา
เป็นสินคา้ใหม่ได้  

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาแมบ้ริษทัยงัไม่เคยประสบปัญหาจากการขายสินคา้ไม่ได้หรือการมีสินคา้คงเหลือคา้งเป็น
จ  านวนมาก (Dead Stock) จนกอ่ให้เกดิภาระเกนิกว่าท่ีบริษทัจะบริหารจดัการได้แต่อยา่งใด เพือ่ป้องกนัปัญหากรณีท่ีเกดิ
เหตุการณ์ลูกคา้ทั้ งปวงของบริษทัได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิโลกทั้ งในด้านปริมาณความตอ้งการและราคาวตัถุดิบมี
ความผนัผวนแบบฉบัพลนัและรุนแรง บริษทัจึงมีการควบคุมการระบายสินคา้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเร่ิมจากก  าหนดการ
รับเขา้สินคา้ ก  าหนดต าแหน่งจดัเกบ็ท่ีสามารถควบคุมระยะเวลาการจดัเกบ็ ก  าหนดตารางการขนส่งสินคา้ของลูกคา้แต่ละราย 
ลดปริมาณการเกบ็สินคา้ส ารองกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถก  าหนดแผนการใช้วตัถุดิบท่ีแน่นอนให้แกบ่ริษทั  
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1.2 ควำมเส่ียงทำงด้ำนสภำพคล่องและควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปได้ท่ีลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีให้แกบ่ริษทัได้ภายใน

ก  าหนดเวลาโดยปกติของการคา้ เพ่ือจดัการความเส่ียงน้ีบริษทัได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกคา้เป็นระยะ ๆ  
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดในสัญญาซ่ึงกอ่ให้เกดิความเสียหาย
ทางการเงินแกบ่ริษทั ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าบริษทัไม่มีความเส่ียงท่ีเป็นสาระส าคญั เน่ืองจากบริษทัได้มีการจดัตั้ง
หน่วยงานควบคุมสินเช่ือเพ่ือท าการพิจารณาค  าขอสินเช่ือให้แกลู่กคา้ วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินคุณภาพหน้ี รวมถึงการหา
แนวทางปรับปรุงแกไ้ขและการติดตามการช าระเงินของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด ผลจากการจดัตั้งหน่วยงานดังกล่าวบริษทัสามารถ
ควบคุมและรักษาระดับอตัราหมุนเวียนจ  านวนวนัในการเกบ็หน้ี และสามารถลดปริมาณหน้ีท่ีมีอายเุกนิก  าหนดได้ดี 
นอกจากน้ีแลว้บริษทัยงัใช้บริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือให้ค  าแนะน า วิเคราะห์สถานภาพการติดตามหน้ี ก  าหนดแนวการ
บริหารจดัการหน้ี รวมถึงกรณีท่ีตอ้งด าเนินการทางกฎหมายกบัลูกหน้ีท่ีมีปัญหา 

 
1.3 ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พำผู้ผลติสินค้ำ (Supplier) น้อยรำย 
บริษทัด าเนินธุรกจิเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ งวัสดุเพ่ือใช้ในการ

กอ่สร้าง โดยส่ังซ้ือสินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตสินคา้แต่ละประเภท ในปี 2554 บริษทัไม่มีการส่ังซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตรายใดใน
สัดส่วนเกนิกว่าร้อยละ 30 ของยอดส่ังซ้ือสินคา้รวม ยกเว้นสัดส่วนการส่ังซ้ือสินคา้แต่ละชนิด บริษัทจะมีการส่ังซ้ือสินคา้จาก
ผูผ้ลิตหลักแต่ละราย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของการส่ังซ้ือสินคา้แต่ละชนิด ดังนั้นอาจถือได้ว่าบริษทัมีความเส่ียง
กรณีท่ีผูผ้ลิตสินคา้ไม่สามารถส่งสินคา้ตามค  าส่ังซ้ือ หรือผูผ้ลิตขายสินคา้โดยตรงให้กบัลูกคา้โดยไม่ผา่นบริษทั หรือแต่งตั้ง
ให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายรายอ่ืนเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัแทนบริษทั ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั  

อยา่งไรกต็ามตลอดระยะเวลา 19 ปี ท่ีบริษทัด าเนินธุรกจิมายงัไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวแต่อยา่งใด ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
ผูผ้ลิตแต่ละรายต่างกมี็ความมัน่คงและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั่วโลก รวมทั้ งสินคา้ของผูผ้ลิตดังกล่าวยงัได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO และมีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกมุ โดยบริษทัมีการศึกษาขอ้มูลและนโยบายท่ีชัดเจนของผูผ้ลิตทุกราย
อยา่งละเอียด  เพื่อป้องกนัปัญหาอนัอาจเกดิจากความไม่แน่นอนดา้นนโยบายของผูผ้ลิตบางราย  ในกรณีพิเศษดังกล่าวบริษทัมี
นโยบายพิจารณาเพ่ิมตราสินคา้ (Brand) จากผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือ โดยสินคา้จะตอ้งได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับทัว่
โลก 

นอกจากน้ีบริษทัยงัมีแผนการตลาดท่ีชดัเจนและความสัมพนัธ์ท่ีดีและยาวนานกบัผูผ้ลิตสินคา้ ท าให้บริษทัมีอ านาจ
ต่อรองในการซ้ือสินคา้มากขึ้นและส่งผลให้สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ได้มากยิง่ขึ้น ทั้ งน้ีบริษทัยงัสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ในการท าธุรกจิให้แกผู่ผ้ลิตสินคา้ได้อีกด้วย เช่น การท่ีบริษทัระบบการเกบ็สินคา้ส ารองและมีฐานลูกคา้ขนาดใหญ่ท า
ให้สามารถส่ังสินคา้เป็นจ  านวนมากได้ โดยการรวบรวมค  าส่ังซ้ือจากลูกคา้ทั้ งรายใหญ่      และรายยอ่ยท่ีมีปริมาณการส่ังซ้ือ
ไม่ครบตามจ านวนค  าส่ังซ้ือขั้นต  ่าท่ีผูผ้ลิตก  าหนด ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะท าให้ผูผ้ลิตสามารถขายสินคา้ได้มากขึ้น และใน
ขณะเดียวกนักจ็ะช่วยลดตน้ทุนในการส่ังซ้ือสินคา้ให้กบัลูกคา้ได้ด้วย  

 
1.4 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของต้นทุนสินค้ำ  
ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้หลกัทั่วไป (Base Metal Commodities) ท่ีมีราคาผนั

แปรตามราคาซ้ือขายในตลาดโลกโดยจะขึ้นอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของสินแร่แต่ละชนิดทั่วโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
ทองแดง สังกะสี นิกเกลิ และอลูมิเนียมซ่ึงเป็นสินแร่หรือวตัถุดิบตน้น ้าของผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจดัจ  าหน่ายโดยหากมีปัจจยั
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ต่างๆ ท่ีส่งผลให้ปริมาณความตอ้ง    การใช้สินแร่เพ่ิมสูงขึ้นหรือปริมาณสินแร่ท่ีผลิตได้ในตลาดมีลดน้อยลง ได้แก ่ ความ
ตอ้งการใช้สินแร่เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนัยส าคญัจากผูผ้ลิตในประเทศจีน การนัดหยดุงานของคนงานในเหมืองแร่ การเกร็งก  าไรของ
สถาบันนักลงทุนต่างๆ ลว้นส่งผลให้ราคาของสินแร่ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นมาโดยตลอด  ในทางกลบักนัเม่ือเศรษฐกจิโลกประสบ
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาหน้ีสินของบรรดาประเทศในแถบยโุรป ปัญหาภาวะถดถอยของเศรษฐกจิ ความตอ้งการใช้สินแร่จะ
ลดลงทันที แมโ้รงถลุงแร่ต่างๆจะตดัลดก  าลงัการผลิต แต่สต๊อกสินคา้ของโลกกอ็าจปรับเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกบัเหตุการณ์ปลายปี 
2551 อนัเป็นผลให้ราคาแร่ลดลงอยา่งรุนแรง ดังนั้นหากตน้ทุนราคาสินคา้มีการปรับตวัสูงขึ้นหรือลดลง อาจส่งผลให้บริษทัมี
ความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถปรับราคาขายสินคา้ได้ในอัตราท่ีเท่ากนักบัอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของตน้ทุนราคาวตัถุดิบ
ดังกล่าว ลูกคา้บางรายอาจปฏิเสธการรับมอบสินคา้ในกรณีท่ีราคาปรับตวัลดลงรุนแรง อยา่งไรกดี็ปัจจุบนัลูกคา้ส่วนใหญ่มี
ความเขา้ใจถึงภาวะความผนัผวนดังกล่าวดีขึ้นมาก โดยลูกคา้จะยงัคงรักษาสัญญาตามขอ้ตกลงซ้ือขายเพื่อมิให้สูญเสียความ
น่าเช่ือถือเช่นกนั   

ในปี 2554 ช่วงคร่ึงแรกของปี ราคาแร่เร่ิมปรับตวัสูงขึ้นตามล าดับตามสภาวะเศรษฐกจิโลก กอ่นจะมีข่าวปัญหาหน้ี
ยโุรป ท าให้ราคาแร่ปรับลดลงค่อนขา้งรุนแรง แมปั้จจบุันระดับราคาเร่ิมขยบัใกลเ้คียงกบัราคากอ่นเกดิวิกฤตทางการเงิน เพื่อ
ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาแร่ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม และนิกเกลิ บริษทัมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อ
ลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ โดยใช้กลยทุธ์ในการป้องกนัความ
เส่ียงโดยการท าสัญญาป้องกนัความเส่ียง Copper Swap and Option Contracts กบัธนาคารท่ีสามารถให้บริการด้านน้ี ซ่ึงไม่มี
การส่งมอบสินคา้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          ALUMINIUM                                                              COPPER   
 
 
 
 
 
 
 
                              NICKEL                         ZINC  

                                                                                                          ท่ีมา: เวบ็ไซต์ www.metalprices.com 
 

ภำพแสดงควำมเคลื่อนไหวของรำคำแร่ระหว่ำงปี 2550 – 2554  (ปี 2007 – 2011)  
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บริษทัใช้นโยบายในการลดความผนัผวนของราคาสินคา้ในการด าเนินธุรกจิ โดยบริษทัมีการใช้เคร่ืองมือทาง

การเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยใช้กลยทุธ์ในการ
ป้องกนัความเส่ียงเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคด์ังกล่าว ดังน้ี  

บริษทัได้ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap and Option Contracts) กบัธนาคาร
ต่างประเทศแห่งหน่ึงจ  านวนหลายฉบับ ซ่ึงไม่มีการส่งมอบสินคา้จริง โดยมีปริมาณตามสัญญาท่ีเปิดไวจ้  านวน 125 ตนั สัญญา
ดังกล่าวครบก  าหนดในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2555 
 

1.5  ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินภายใตสั้ญญาทรัสตรี์ซีทท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงกอ่ให้เกดิ 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนบริษทัได้  
ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส่วนหน่ึง อยา่งไรกดี็บริษทัยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับ 
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้ และหน้ีสินภายใตสั้ญญาทรัสตรี์ซีทท่ีไม่ได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ครอบคลุมไว ้ แมว้่าบริษทัจะมีการเกบ็สินคา้ส ารองเพื่อลูกคา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษทัจะท า 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมมูลค่าสินคา้ส ารองด้วย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศจ  านวน 9.0 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(2553 : 6.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 
 1.6  ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกดิจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ในปี 2554 ช่วงตน้ปี แมอ้ตัราดอกเบ้ียยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ต  ่าแต่มีแนวโน้มปรับ 
เพ่ิมขึ้น แตด่้วยปัญหาอุทกภยัในประเทศไทยท่ีเกดิขึ้นรุนแรงช่วงกลางไตรมาส 4 ของปี ประกอบกบัปัญหาหน้ียโุรปใน 
ต่างประเทศด้วย ท าให้แนวโน้มดอกเบ้ียอาจกลบัมาอยูใ่นช่วงขาลง  เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกจิโลก 
 ในปี 2554 บริษทัได้ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap Contract) กบัธนาคาร
ต่างประเทศแห่งหน่ึงจ  านวนหน่ึงฉบบัส าหรับเงินตน้จ  านวน 300 ลา้นบาท สัญญาดังกล่าวมีก  าหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี     3 
มิถุนายน 2557  

 
1.7  ควำมเส่ียงจำกกำรมกีลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ถือหุ้นรวมกนัเกนิกว่ำร้อยละ 50 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 คุณช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ และคุณกนกกร  แทนไกรศร ซ่ึงเป็นผูก้อ่ตั้งบริษทั ถือหุ้น 

รวมกนัในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 70.26 ของจ  านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษทั ซ่ึงจะท าให้สามารถควบคุมมติท่ี 
ประชุมผูถื้อหุ้นได้เกอืบทั้ งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บังคบับริษทัก  าหนดให้ตอ้งได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดังนั้นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนจึงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอได้ 
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1.8  ควำมเส่ียงจำกกำรทีผู้่บริหำรส่วนใหญ่เป็นชุดเดยีวกบัคณะกรรมกำรบริษทั     
ปัจจุบันบริษทัไม่มีความเส่ียงดังกล่าว เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเพียง 3 

ท่าน จากกรรมการทั้ งส้ินจ  านวน 8 ท่าน จึงไม่ส่งผลให้เกดิการคานอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
ส าหรับกรรมการท่ีมิใช่ฝ่ายบริหารลว้นเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้น กรรมการ และผูบ้ริหาร
ของบริษัท โดยเข้ามาด ารงต  าแหน่งกรรมการบริษัทจ  านวน 5 ท่าน ในจ านวนดังกล่าวมี 3 ท่าน ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  

นอกจากน้ี ประธานกรรมการบริษทักเ็ป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกและยงัด ารงต  าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบอีกด้วย และเพื่อให้การก  ากบัดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ก  าหนด
ขอบเขตอ านาจในการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละต  าแหน่งไวอ้ยา่งชัดเจนในอ านาจด าเนินการของบริษัท รวมทั้ งกรรมการ
ผูจ้ดัการไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั รายการการได้มาหรือจ  าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
ท่ีส าคญัของบริษทั และอ านาจท่ีมอบให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ ัดการจะไม่สามารถ
อนุมตัิรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษัท  และเพื่อเป็นการป้องกนัการมีอ านาจเบ็ดเสร็จของกรรมการผูจ้ ัดการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ ซ่ึงทั้ งสองท่านเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัจะก  าหนดให้การอนุมัติรายการใดๆ ท่ีจะกอ่ให้เกดิประโยชน์
ต่อกรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการดังกล่าวท่ีไม่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิตามปกติของบริษัท และมีมูลค่า
ของรายการตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เช่น การเบิกเงินล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น จะต้อง
ผ่านการรับทราบและตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท กอ่นท่ีจะมีการอนุมัติรายการดังกล่าว ซ่ึงหากฝ่าย
ตรวจสอบภายในเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือมีความผดิปกติ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบโดยทันที   

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบก  ากบัดูแล รวมทั้ งอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ท่ีมีความ
เกีย่วขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบับุคคลดังกล่าว รวมไปถึงรายการท่ีมีนัยส าคญัและอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์นถาวร การกอ่หน้ีและภาระผกูพนั เป็นตน้ เพ่ือให้มัน่ใจ
ได้ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั  ยิง่ไปกว่านั้นบริษทัยงัจดัให้มี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการด าเนินงาน
ภายในของบริษทัให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส เหมาะสม และรัดกมุ รวมทั้ งติดตามขอ้มูลและตรวจสอบรายการต่างๆ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 
1.9 ควำมเส่ียงจำกกำรมคู่ีแข่งซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
ส าหรับธุรกจิน าเขา้และจดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑว์ตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุเพื่อใช้ในการกอ่สร้างให้กบั

ผูป้ระกอบการชั้นน าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตสปริง อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ รวมทั้ งผูรั้บเหมางานระบบส าหรับ
โครงการกอ่สร้าง ถือเป็นธุรกจิท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆไม่มีความจ าเป็นในการลงทุนด้านอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมากนัก จึงมี
โอกาสท่ีคู่แข่งขนัรายใหม่เขา้จะเขา้มาประกอบธุรกจิด้านน้ีได้ ผลกระทบท่ีตามมาคือการแข่งขนัดา้นราคาท่ีทวคีวามรุนแรง 
ดังนั้นบริษทัจึงได้ก  าหนดแนวทางการท างานโดยเน้นให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดและให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทัเพื่อ
แสดงความมุ่งมัน่สู่ความเป็นผูน้ าในธุรกจิกระจายสินคา้ และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ด้วย
การพฒันาความเป็นเลิศด้านผลิตภณัฑ ์ บริการ ทีมงาน เทคโนโลย ี ระบบการท างาน  ท าให้ลูกคา้เกดิความไวว้างใจในการ
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ส่ังซ้ือสินคา้จากบริษทั โดยปัจจุบันบริษทัไดน้ าระบบขอ้มูลสารสนเทศมาพฒันาเป็นโปรแกรมการท างานในทุกส่วนงานของ
องคก์รโดยเฉพาะส่วนงานขาย ทั้ งน้ีเพ่ือลดขั้นตอนและขอ้จ  ากดัในการท างานและเพ่ือความรวดเร็วแม่นย  าในการเขา้ถึงขอ้มูล
ด้วย นอกจากน้ีแลว้บริษทัยงัมีการน าเสนอกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ิมขึ้นเพ่ือให้เป็น One Stop Services รวมถึงการเพ่ิมความ
หลากหลายของแต่ละผลิตภณัฑ ์ และก  าลงัพัฒนาบริการใหม่ๆพร้อมกบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่างๆ ทั้ งน้ีเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และเพื่อการเติบโตของธุรกจิอยา่งต่อเน่ือง 
 

1.10 ควำมเส่ียงจำกภัยธรรมชำต ิ
บริษทัได้ตระหนักถึงสภาพภูมิอากาศว่ามีแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วส่งผลให้เกดิภยัธรรมชาติใน

รูปแบบต่างๆ มากมาย อาทิปัญหาอุทกภยัน ้าท่วมร้ายแรงปี 2554 ท าให้สินคา้ท่ีเกบ็ไวท่ี้คลงัสินคา้ศาลายาได้รับผลกระทบเกดิ
ความเสียหายอยา่งรุนแรง แม้มูลค่าความเสียหายท่ีเกดิขึ้นดังกล่าวจะได้รับการจ่ายชดเชยจากบริษทัประกนัภยักต็าม เพ่ือความ
ไม่ประมาทบริษทัจึงเร่งกอ่สร้างคลงัชลบุรีเต็มพ้ืนท่ีและก  าหนดให้แลว้เสร็จเร็วกว่าแผนกอ่สร้างเดิมท่ีมีอยูก่อ่นเกดิปัญหา
อุทกภยัปี 2554 ส าหรับคลงัสินคา้ศาลายาบริษทัได้ก  าหนดมาตรการและด าเนินการทุกด้านเพื่อป้องกนัความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกจิและการจดัเกบ็สินคา้กรณีท่ีอาจเกดิอุทกภยัซ ้าซ้อนในอนาคต ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการปรับปรุงอาคารคลงัสินคา้
และสถานท่ี  คาดว่าการกอ่สร้างคลงัชลบุรีแห่งใหม่       และการปรับปรุงคลงัศาลายาจะแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2 
ของปี 2555 
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีทุนจดทะเบียนจ านวน 160,000,000 บาท และมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว
จ  านวน 160,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ  านวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  

       โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
 
 
 

             โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของคณะกรรมกำรบริษทั 

 รำยช่ือคณะกรรมกำร
บริษทั 

ต ำแหน่ง ณ วนัที่ 31  ธันวำคม 2554 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1.  นายปกรณ์        บริมาสพร 
 
2.  นายช านาญ       พรพิไลลกัษณ์ 
 
3. นางกนกกร        แทนไกรศร 
 
4.  นางนันธิรา       ฤทธิมนตรี 
 
5.  นายจงเจตน์      บุญเกดิ 
6.  นายณัฐวชัร์       พนัธุ์แสงทอง 
7.  นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ 
8.  นายวิทูรย ์         สุทธิประภา 

ประธานกรรมการบริษทั 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร และ         
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหาร และ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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 

  

รำยช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31  ธันวำคม 2554 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายช านาญ            พรพิไลลกัษณ์ 
2. นางกนกกร            แทนไกรศร 
3. นางณีรนุช             อ าไพพิพฒัน์กลุ 
4. นายรักเกยีรติ         เตชหัวสิงห์ 
5. นายประพล           อศัวธีระธรรม 
6. นายพิเชฐ               โฆษิตวงศส์กลุ 
7. นายบุญน า             ชวโรจน์ 
8. นายณรงค ์             หวงัเจริญวงศ ์
9. นางสาวสุปราณี     อศัวดีกูล 
10. ผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ  

56,200,000 
56,200,000 

7,007,800 
4,352,700 
4,084,200 
3,358,400 
2,008,600 
1,887,100 
1,848,800 

23,052,400 
 

35.13 
35.13 
  4.38 
  2.72 
  2.55 
 2.10 
  1.25 
  1.18 
  1.16 
14.40 

รวม 160,000,000        100.00 
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  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง ในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของก  าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้ งน้ี คณะกรรมการของบริษทั มีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
กอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส ารองส าหรับการใช้คืนเงินกู ้ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกจิของบริษัท 
หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต 
 
  การจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) เป็นดังน้ี 
   

ปี พ.ศ. เงินปันผลประจ ำปี 
(บำทต่อหุ้น) 

คิดเป็นอตัรำร้อยละของก ำไร
สุทธิ 

2550 0.11 31.18 
2551 0.04 74.10 
2552 0.04 73.28 
2553 0.11 32.25 

  
 
 
 
  

         
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จ ำกัด (มหำชน) 

               รายงานประจ  าปี 2554 หน้า 20 
 

 

คณะกรรมกำร 
   
โครงสร้างกรรมการของบริษทัประกอบด้วยคณะกรรมการจ  านวน 3 ชุด คือ  
 

 คณะกรรมการบริษทั 
 คณะ กรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการตรวจสอบ   

 

 (1) คณะกรรมกำรบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2554 บริษทั มีคณะกรรมการทั้ งส้ินจ  านวน  8 ท่าน ประกอบด้วย 
 

               ช่ือ-นามสกลุ                         ต  าแหน่ง 
1.   นายปกรณ์ บริมาสพร  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายจงเจตน์ บุญเกดิ  กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายณัฐวชัร์ พนัธุ์แสงทอง  กรรมการตรวจสอบ 
4.   นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์  กรรมการ 
5.   นางกนกกร แทนไกรศร  กรรมการ 
6.   นางนันธิรา ฤทธิมนตรี  กรรมการ 
7.   นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ  กรรมการอิสระ 
8.   นายวิทูรย ์ สุทธิประภา กรรมการอิสระ 

 
 หมายเหตุ :  

1) กรรมการทุกท่านได้ผา่นการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP แลว้  
2) กรรมการตรวจสอบทุกท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

    3)   กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั คือ นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ นางกนกร แทนไกรศร  
  นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี  สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทับตราส าคญัของบริษทั 

 4)  วาระการด ารงต  าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 3  ปี / กรรมการบริษทั 3  ปี 
ทั้ งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต  าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก

ต  าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งได้อีก 
 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายช านาญ พรพิไลลักษณ์ นางกนกกร แทนไกรศร และ 
นางนันธิรา ฤทธิมนตรี  สองในสามท่านน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทับตราส าคญัของบริษทั  
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 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1.  จดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บังคบั มตขิองท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยความ

สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั   
2. มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั จ  านวนหน่ึงให้เป็นคณะกรรมการบริหาร

เพื่อด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งได้เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ งมี
อ านาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม 

3. ก  าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมดูแลการบริหาร
และการจดัการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการได้ให้ไว้   

4. พิจารณาทบทวนและอนุมตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกจิ โครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริษทั ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
6. พิจารณาและอนุมตัิกจิการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเกีย่วกบับริษทั หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ 

เพื่อให้เกดิประโยชน์แกบ่ริษทั 
เวน้แต่อ านาจด าเนินการดังต่อไปน้ี จะกระท าได้กต็่อเม่ือได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกอ่น ทั้ งน้ี 

เร่ืองท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยให้กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก  าหนดให้ตอ้งได้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก  าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยระบุให้ตอ้งได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
เร่ืองดังต่อไปน้ีจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการ ท่ีเขา้ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ  านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษทั ทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกจิการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบริษทั ทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกจิของบริษทั หรือการรวมกจิการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุน
กนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บังคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีก  าหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญตัขิองกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละ/หรือขอ้ก  าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวขา้งตน้ 
   

(2)  คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีคณะกรรมการบริหาร ทั้ งส้ิน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
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          ช่ือ-นามสกลุ          ต  าแหน่ง 
1.   นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นางกนกกร แทนไกรศร  กรรมการบริหาร 
3.   นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. วางแผนและก  าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงาน และโครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการ
บริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิ 

2. วางแผนและก  าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณประจ  าปี และอ านาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ 
ของบริษทั เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิ รวมทั้ งพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรงบประมาณประจ  าปี การแกไ้ข 
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ  าปี ในกรณีมีความจ  าเป็นเร่งด่วน และให้น าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพื่อทราบต่อไป 

3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทัท่ี
ก  าหนดไวใ้ห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกจิ 

4. ตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีก  าหนดไวใ้ห้เป็นไปตามแผนธุรกจิท่ีได้รับอนุมตัิ 
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิ 
6. มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจา้หน้าท่ีของบริษทัในต  าแหน่งท่ีต  ่ากว่าต  าแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร 
7. พิจารณาอนุมตัิและด าเนินการประมูลงานหรือรับจา้งท าของกบัหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ 
8. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป และให้มีอ านาจในการ

อนุมตัิการด าเนินการทางการเงินดังน้ี 
(1) ในกรณีท่ีก  าหนดไวใ้นแผนธุรกจิหรืองบประมาณประจ  าปีท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิไว้

แลว้    ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสามารถด าเนินการได้โดยไม่จ  ากดัวงเงิน  
(2) ในกรณีท่ีไม่เขา้กรณีตามขอ้ (1) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัมีอ านาจในการอนุมตัิการ

ด าเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกนิ 200 ลา้นบาทโดยอ านาจอนุมตัิทางการเงินดังกล่าวจะ
รวมถึง การอนุมตัิค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการตามปกติธุรกจิ การลงทุนในสินทรัพยฝ่์าย
ทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพยถ์าวร การกูย้มืเงิน การให้กูย้มืเงินแกบ่ริษทัยอ่ย (ถา้
มี)  การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการให้หลักประกนั (ยกเวน้การ
ให้หลกัประกนัตามโครงการท่ีประมูลหรือรับจา้งท าของ ซ่ึงจะไม่จ  ากดัวงเงิน) การค  ้าประกนั
เงินกูห้รือสินเช่ือแกบ่ริษทัยอ่ย (ถา้มี) เป็นตน้  

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษทัมีอ านาจอนุมตัิ
ทางการเงินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ือง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรกไ็ด้ 

อน่ึง การอนุมตัิรายการดังกล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการอนุมตัิรายการท่ีท าให้คณะกรรมการ
บริหารหรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย 
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หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บังคบัของบริษทั และตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก  าหนด) ท ากบั
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกจิท่ีคณะกรรมการได้ประกาศก  าหนดขอบเขต
ไวอ้ยา่งชัดเจน 
  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
1. ควบคุมก  ากบัดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
2. มีอ านาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่ังจ่ายเงินของบริษทั เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
3. การก  ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย แต่ทั้ งน้ี อ านาจหน้าท่ี

ของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บังคบัของบริษทั และตามท่ี
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก  าหนด) ท ากบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาอนุมตัิไว ้ รวมทั้ งก  าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นในการท ารายการ
ท่ีเกีย่วโยงกนัและการได้มาหรือจ  าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดังกล่าว 

4. มีอ านาจแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอน หรือเลิกจา้ง เจา้หน้าท่ีระดับผูบ้ริหาร 
5. ปฏิบตัิงานด้วยความสุจริตและระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทั  

 

 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งส้ิน 3 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
 

          ช่ือ-นามสกลุ            ต  าแหน่ง 
1.   นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายจงเจตน์ บุญเกดิ กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายณัฐวชัร์ พนัธุ์แสงทอง  กรรมการตรวจสอบ 

 
 หมายเหตุ : 
            1)  นางสาวกลัยรักษ์  พงคสุ์วรรณ   ด ารงต  าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน     นาย

เนตร   ป่ินแกว้  ซ่ึงได้ลาออกจากการด ารงต  าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ผล
ตั้งแต่วนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์ 2554  

2)    วาระการด ารงต  าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  
              ประธานกรรมการตรวจสอบ  3  ปี   / กรรมการตรวจสอบ  3 ปี 

      ทั้ งน้ี เม่ือครบวาระการด ารงต  าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้         
จากต  าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต  าแหน่งได้อีก 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจ  าปี โดยพิจารณา
งบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วขอ้ง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด ารง
อยูข่องกจิการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีท่ีส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการก  าหนดนโยบายบัญชีกอ่น
น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเผยแพร่แกผู่ถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไป 

         ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็น
ว่าจ  าเป็นและเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั กไ็ด้ 

2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบัญชีภายนอกและผูต้รวจสอบ
ภายใน (ถา้มี) พิจารณาวางแผน รวมทั้ งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ  าปี (Audit Plan) ของบริษทั และการ
ประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายใน (ถ้ามี) ถึงปัญหาหรือขอ้จ  ากดัท่ีเกดิขึ้นจากการตรวจสอบงบ
การเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอิเล็คทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกนัการทุจริต
หรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผดิโดยพนักงานบริษทั หรือบุคคลภายนอก 

3. สอบทานการด าเนินการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั  

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชี โดยค  านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษทั 

5. พิจารณาอนุมตัิรายการท่ีเกีย่วโยงกนัและ/หรือการได้มาหรือจ  าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย รวมทั้ งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษทัในกรณีท่ีเกดิรายการเกีย่วโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมทั้ งพิจารณาอนุมตัิรายการดังกล่าวเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป ทั้ งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญตัิของกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 

6. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/หรือท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ
ของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก  าหนด ได้แก ่
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ  าปีของบริษทั 
ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
ทั้ งน้ี รายงานดังกล่าวจะตอ้งประกอบด้วยขอ้มูลดังต่อไปน้ี 
 

 ความเห็นเกีย่วกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของ
บริษทัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

 ความเห็นเกีย่วกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 เหตุผลท่ีเช่ือว่าผูส้อบบัญชีของบริษทัเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั  

 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

8. ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. ด าเนินการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามหรือท่ีก  าหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญตัิของกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย ์และ/หรือขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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คณะผู้บริหำร 
  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั มีผูบ้ริหารจ  านวนทั้ งส้ิน  5  ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ช่ือ-นามสกลุ                       ต  าแหน่ง 
1. นายช านาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางกนกกร แทนไกรศร 
3.     นางสาวราณี  จิรองักรูสกุล 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี 
5.     นายปิยวฒัน์  ทองทา                        

ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

      
           ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 

1. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการบริหารงานทั่วไปของบริษทั 
2. ด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
3. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก  าหนดอตัราค่าจา้ง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับขึ้น เงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้ งหมดของบริษทัในต  าแหน่งต  ่ากว่าระดับผูบ้ริหาร  
4. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิรายการกอ่หน้ี เช่น การกูย้ืมเงิน เป็นตน้ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการท่ีไม่

เกนิ 10 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 
5. มีอ านาจอนุมตัิและมอบอ านาจช่วงอนุมตัิรายการลงทุน เช่น การซ้ือขายเงินลงทุน หรือการจดัซ้ือจดัจา้ง

ซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือประโยชน์ของบริษทั รวมทั้ งอนุมตัิการด าเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั 
ภายในวงเงิน 10  ลา้นบาท 

6. มีอ านาจออกค  าส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท างานภายในองคก์ร 

7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกจิการท่ีเกีย่วขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

8. อนุมตัิการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ 

ไป 
อน่ึง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั รายการการได้มาหรือจ  าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั และ/หรือรายการ หรือเร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกบับริษทั และบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ในกรณีดังกล่าว 
รายการหรือเร่ืองดังกล่าวจะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทั (แลว้แต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554           โครงสร้ำงองค์กร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
คุณกนกกร แทนไกรศร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
คุณช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
ไม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่ง 

 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 

คุณช านาญ  พรพิไลลักษณ์ 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
คุณนันธริำ  ฤทธมินตรี 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 
คุณปิยวฒัน์  ทองทำ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
(สินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรม) 

คุณราณี  จิรอังกรูสกลุ 
 
 

ผูจ้ัดการฝ่ายขาย 

ผูจ้ัดการฝ่ายบรกิารลกูค้า 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี

ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซื้อ 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

แผนกคลงัสนิคำ้และ      
แผนกบรกิำรจดัส่ง 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
ผูจ้ัดการฝ่ายการเงนิ 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร
ธุรกำร 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยคลงัสนิคำ้ 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยเร่งรดัหนี้สนิ 
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           ข้อมูลคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/54) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกจิ 

นายปกรณ์ บริมาสพร 
ประธานคณะกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

64 ปริญญาโท  
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผา่นการอบรม Director 
Certification Program รุ่นท่ี 
17/2002 เป็นสมาชิกผูท้รงคุณวุฒิ
อาวุโส (Fellow Member) 
วตท. 3 (วิทยาการตลาดทุน) 
EDP 1 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง 
(วตท. รุ่นท่ี  3) 
หลกัสูตร TLCA Executive 
Development Program (EDP)   
รุ่นท่ี 1 

0.08% - 2549  - ปัจจุบัน 
 
 

2549  - ปัจจุบัน 
 

2549  - ปัจจุบัน 
 
 
2549  - ปัจจุบัน                                                                     
 

2549  - ปัจจุบัน 
 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
  
 
ประธานกรรมการบริหาร 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 
 

บมจ. เนชั่นมลัติมีเดีย กรุ๊ป/ ผลิต
และเสนอข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ 
 

บมจ. เนชั่นมลัติมีเดีย กรุ๊ป/ ผลิต
และเสนอข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ        
 
บจ. แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์
ร่ิง/ ผลิตโคมไฟฟ้า 
 

บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์/ 
ผลิตน าเขา้ และจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
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ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/54) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกจิ 

นายช านาญ พรพิไลลักษณ์(1) 
 ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 

48 ปริญญาตรี  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ
บริหารธุรกจิ 
ผา่นการอบรม Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 
20/2004 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2547 
ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

35.13% 
 

สามี   
คุณกนกกร  
แทนไกรศร 
(รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ) 

2549  - ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 

นางกนกกร แทนไกรศร(1) 
กรรมการบริหาร และ        
รองกรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั 

48 ปริญญาตรี  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 
บริหารธุรกจิ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 
20/2004 วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2547 ท่ี
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

35.13% ภรรยา 
คุณช านาญ 

พรพิไลลักษณ์ 
(กรรมการ
ผูจ้ดัการ) 

2549  - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการบริหารและ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
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ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/54) 

ความสัมพนัธ์ 
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกจิ 

นางนันธิรา ฤทธิมนตรี(1) 
กรรมการบริหาร และ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน / กรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามผูกพนับริษทั 

41 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ  
สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลยัรามค  าแหง 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 20/2004 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2547 ท่ีจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

0.03% - 2549  - ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมการบริหารและ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
 
 
 

นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ
กรรมการอิสระ 

36 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญบริหารธุรกจิ 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 20/2004 
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2547 ท่ีจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
 
 
 

0.01% - 2549  - ปัจจุบัน 

2549  - ปัจจุบัน 

 

2553  - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 

เลขานุการประธานเจา้หน้าท่ี 

บริหาร 

ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายการตลาด 

และพฒันาธุรกจิ 

 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  

บจ. เดอริแวกซ์/ อสังหาริมทรัพย ์และ

น าเขา้-ส่งออก 
 

บจ.ดีแพลนส์ (เซ่ียงไฮ)้ คอนซัลติ้ง 
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ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั 

(31/12/54) 

ความสัมพนัธ์ 
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกจิ 

นายจงเจตน์ บุญเกดิ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 ปริญญาโท   
สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ผา่นการอบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 
รุ่นท่ี 15/2004 เม่ือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2547 ท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

0.03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.2551  - ปัจจุบัน  
 

2549  - ปัจจุบัน 

 

2546 – 2551 

 

 

2546 – 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการก  ากบักจิการ
พลงังาน 
 

รองประธานกรรมการบริษทั 

และกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจ้ดัการและ 

ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน  

 

รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งาน บริหารสินทรัพย ์
 

ส านักงานคณะกรรมการก  ากบักจิการ

พลงังาน 
 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  

 

ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย/ สถาบัน

การเงิน 

 
บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม/ 
สถาบันการเงิน 
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    ช่ือ-สกลุ/ต  าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/54) 

ความสัมพนัธ์ 
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกจิ 

นายณัฐวชัร์ พนัธุ์แสงทอง
กรรมการตรวจสอบ 

64 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาการบัญชี  
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลยั 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 
14/2004 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2547ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  

0.03% - 2549 - ปัจจุบัน 

2541  -  2551 
 

กรรมการตรวจสอบ 

ผูช่้วยหัวหน้าส่วน 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  

ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน)/ 
สถาบันการเงิน 

นายวิทูรย ์ สุทธิประภา 
กรรมการอิสระ 

76 ปริญญาตรี สาขา  นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เนตบิัณฑิตไทย 
Director Accreditation Program รุ่น
ท่ี 73/2008 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2551 ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - 2551  - ปัจจุบัน 

2541 - ปัจจบุัน 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บมจ. พรพรหมเม็ททอล  

บริษทั วี เอส พีเอ็น จ  ากดั 
 
 
 

หมายเหตุ  (1)   เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษทั 
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กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร 
กำรสรรหำกรรมกำรบริษทั 
 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัจะกระท าผา่นการประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากบริษทัไม่มี
คณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต  าแหน่งดังกล่าว โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะท าการเลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บังคบับริษทั ดังต่อไปน้ี 
 1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  
 2. ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไป  
 3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ  านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ  านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 ในการประชุมสามญัประจ  าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต  าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ  านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต  าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต  าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต  าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต  าแหน่งใหม่กไ็ด้ 
 

กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

 คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นผูอ้นุมตัิการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และก  าหนดให้
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี บริษทัมีนโยบายท่ีจะสรรหาและพิจารณาคดัเลือกบุคคล
ท่ีมีความเหมาะสมมาด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากปัจจยัในแง่ความเป็นอิสระ การ
ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ โดยในการคดัเลือก
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ  านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ีให้นับรวมบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย ์

 2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้ งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ  าจากบริษทัหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดังกล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ เช่น เป็นลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าให้
ขาดความเป็นอิสระ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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 4.  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

 5.  เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่ม 

 6.  กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่านมีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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 กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 

บริษทัมีระเบียบในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ท่ียงัไม่ได้เปิดเผยไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น ดังน้ี 
 

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทั 
โดยบริษทัมีขอ้ห้ามมิให้หน่วยงานท่ีทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีไม่เกีย่วขอ้ง  
 2) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษทัไป
เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แกต่นเองหรือเพื่อประโยชน์แกบุ่คคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะ
ได้รับผลตอบแทนหรือไม่กต็าม  

3) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยข์อง
บริษทั โดยใช้ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในบริษทั และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทั อนัอาจกอ่ให้เกดิความเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีขอ้ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนักงาน และลูกจา้งของบริษทั ในหน่วยงานท่ีรู้ขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
กอ่นท่ีงบการเงินของบริษทั จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ขอ้ก  าหนดน้ีให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัด้วย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บังคบัดังกล่าวจะถือว่าได้กระท าผดิอยา่ง
ร้ายแรง 

4) บริษทัได้ด าเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารเขา้ใจหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง   คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก  าหนดโทษตามพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
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กำรปฎิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 
 

 บริษทัมีนโยบายในการปฏิบัติตามหลักการของการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1. นโยบายของคณะกรรมการเกีย่วกบัการดูแลผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี จึงมีการก  าหนด
แนวนโยบายเกีย่วกบัการก  ากบัดูแลกจิการ ดังน้ี 

1) ให้ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
2) จดัโครงสร้างกรรมการแบ่งตามหน้าท่ี ความรับผดิชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว อาจมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได้ นอกจากน้ี ให้มีการก  าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละ
คณะอยา่งชัดเจน 

3) ด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส และให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาท่ี
เหมาะสม 

4) ด าเนินธุรกจิด้วยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเส่ียง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์
แกไ้ข และติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5) สร้างส านึกในการปฏิบัติงานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมให้แกผู่บ้ริหารและพนักงาน 
 

2. การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาขอ้มูลกอ่นวนัประชุมผูถื้อหุ้น  
1) บริษทั จดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบ

ล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมอยา่งน้อย 7 วนั และได้ท าประกาศลงในหนังสือพิมพร์ายวันติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วัน และกอ่นวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส าหรับการเตรียมตัวกอ่นมาเข้าร่วมการ
ประชุม โดยจดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษัท 
รวมทั้ งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ อยา่งน้อย 2 ท่าน เป็นผูรั้บมอบอ านาจแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมและลงมติ
ด้วยตนเองได้ 

2) บริษทั อ านวยความสะดวกให้แกผู่ถื้อหุ้นท่ีมาเข้าร่วมการประชุม โดยจัดประชุมในสถานท่ีท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก จัดเตรียมห้องประชุมท่ีมีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผูเ้ข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้ งมี
เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก เปิดบริการรับลงทะเบียนกอ่นเวลาประชุม 1 ชั่วโมง รวมถึงการจดัให้มีการเล้ียง
รับรองท่ีเหมาะสมแกผู่ถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย  

3) กอ่นเร่ิมการประชุม ประธาน ได้แจง้กติกาทั้ งหมด รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลง
มติในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค  าถามในแต่ละวาระ 
และให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ โดยประธานและผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัทุกค  าถามและตอบขอ้ซักถามอยา่ง 
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ชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้ งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากน้ีบริษัท ยงัให้
ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และ 

 
โปร่งใสแกผู่ถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของบริษทั ได้ท่ีเว็ปไซตข์องบริษทั www.ppm.co.th  

4) ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลังจากเ ร่ิมการประชุมไปแล้ว บริษัทให้สิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ 
 
 3.  การส่งเสริมสิทธิผูถื้อหุ้น  
  1) บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แกผู่ถื้อหุ้นล่วงหน้ากอ่นวนัประชุม 7 วนั  
  2) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง กอ่นจะให้
ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละรัเบียบวาระ 
  3) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้แกผู่ถื้อหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ ผา่นช่องทางของตลาดหลักทรัพย ์ส่ือหรือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ รวมทั้ งเว็ปไซตข์องบริษทั 
  4) จดัให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีช่องทางท่ีสามารถติดต่อขอขอ้มูลได้โดยตรงจากเลขานูการบริษทั ทางอีเมล์และ
ทางโทรศพัท์ 
 
 4.  การป้องกนักรณีลิดรอนสิทธิ 
   บริษทั เล็งเห็นถึงความส าคญัในการป้องกนัการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 
2551 ท่ีผ่านมา ไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญในท่ีประชุมอย่างกะทันหัน คือ ไม่มีการพิจารณาวาระการประชุม
นอกเหนือจากท่ีได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ เพื่อป้องกนัสิทธิส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เขา้ร่วมการประชุม 
     
 หมวดที ่2 กำรปฏิบตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  
 1.  วิธีปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
  1) ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2554 ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบั
กรรมการบริหารหรือบุคคลอ่ืน ท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่าเหมาะสมและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะ
เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2554 ผูถื้อหุ้นสามารถมอบอ านาจให้กบักรรมการอิสระท่ีแต่งตั้งไว้ คือ นาย
ณัฐวชัร์  พนัธุ์แสงทอง และนายวิทูรย ์สุทธิประภา เขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2554 
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2554 มีผูถื้อหุ้นมอบ 
ฉันทะให้กบักรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนเสียงแทน จ  านวน 35 ท่าน นับจ  านวนหุ้นได้  
138,483,000 หุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมทั้ งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ คิดเป็น 86.55 ของจ  านวนหุ้นทั้ งหมด 
 
 

http://www.ppm.co.th/
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  2) ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมีนโยบายจดัการประชุมตามล าดับระเบียบวาระท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้
ศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระกอ่นเขา้ร่วมประชุม 
  
 2.    การให้สิทธิแกผู่ถื้อหุ้นส่วนน้อย 
    1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2555 ทางบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบ
วาระการประชุมผูถื้อหุ้นได้ล่วงหน้ากอ่นการประชุม ซ่ึงได้ประกาศแจง้ให้ทราบโดยทั่วกนัผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยล่วงหน้ากอ่นการประชุม รวมทั้ งได้แจง้ให้ทราบถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาว่าจะรับเร่ืองท่ีเสนอนั้ นอย่าง
ชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไวบ้นเว็ปไซตข์องบริษทัด้วย และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้ารับเลือกเป็น
กรรมการ ซ่ึงผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการท่ีทาง
บริษทัก  าหนด โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเอกสารเบ้ืองต้นกอ่นน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือเพ่ือรับการเลือกตั้งในการประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดย
ถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด 
    2) เม่ือการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จ เลขานุการบริษัทจะเป็นผูด้  าเนินการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น จดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. แลว้หลงัการประชุมเสร็จส้ิน 14  วัน และได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวไวบ้นเว็บไซตบ์ริษทัด้วย 
 3.   มาตรการป้องกนักรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แกต่นเองหรือผูอ่ื้นในทางมิ
ชอบ 
   บริษทั มีการก  าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท ารายการระหว่าง
กนัของบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ว่าผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการ
ดังกล่าว ซ่ึงรายการระหว่างกนัดังกล่าวตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคับ 
ประกาศ ค  าส่ัง หรือขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทั จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดังกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีท่ีก  าหนดโดยสมาคมผูส้อบบัญชีแห่งประเทศไทย 
 

 หมวดที ่3 หมวดบทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
1. สิทธิของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

บริษัท มีนโยบายท่ีจะให้ความส าคัญกบัสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติอย่าง เป็นธรรมกบัผู้ท่ี
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย เน่ืองจากบริษทั ได้ตระหนักถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนได้เสียเหล่าน้ี ได้แก ่ 

 

 พนักงำน  : ค่าตอบแทนพนักงาน บริษทั ได้ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ 
   เหมาะสมกบัพนักงานทุกระดับตามความรู้ความสามารถของ   
   พนักงานในทุกต  าแหน่ง กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทั ได้มีมติ  
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   ให้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตพ้ระราชบัญญตัิกองทุนส ารอง 
   เล้ียงชีพ พ.ศ.2542 เพื่อเป็นสวสัดิการแกพ่นักงานของบริษทัโดยใช ้
   ช่ือว่า กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ธนกาญจน์ โดยพนักงานตอ้งจ่ายเงิน 
   สะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือน ร้อยละ  3% ของเงินเดือน และน าส่ง 
   เขา้กองทุน พร้อมกบัการน าส่งเงินสมทบของบริษทั เม่ือพนักงานมี 
   อายงุานตามช่วงท่ีก  าหนดและพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน ทาง 
   บริษทัจะมีเงินสมทบให้กบัพนักงานตามอายงุานของพนักงานท่าน 
   นั้น ดังน้ี 

  

อำยุงำน (ปี) เงินสมทบพร้อม
ผลประโยชน์(ร้อยละ) 

0 ถึง 5 ปี  0 
มากกว่า 5 ปี ถึง 9  ปี  50 
มากกว่า 9 ปีขึ้นไป  100 

 
 กจิกรรมประจ  าปีนอกจากน้ีบริษทัยงัได้ตระหนักถึงการพัฒนาความรู้ 
 ความสามารถและสุขลกัษณะสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดย 
 บริษทัจดัให้มีการสัมมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนักงานอยา่งน้อย 
 ปีละ 1 คร้ังโดยใช้ช่ือโครงการสัมมนาวนัร้อยดวงใจชาว ณ พรพรหม  
 และกจิกรรม BIG CLEANING  DAY ส าหรับการพัฒนาสุขลกัษณะ 
 และสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 
 

 คู่ค้ำและเจ้ำหนี้  : บริษทัได้ปฏิบัติต่อคู่คา้ทั้ งท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั และผูจ้ดัจ  าหน่าย 
   สินคา้ต่างๆ ให้แกบ่ริษทั รวมทั้ งเจา้หน้ีท่ีบริษทั มีภาระเงินกูย้มืทุก 
   รายอยา่งเป็นธรรมตามเง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญา 
   ท่ีท าร่วมกนัเพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกจิท่ีกอ่ให้เกดิประโยชน์ 
   ของทั้ งสองฝ่าย (To create a win/win partnership) 
 

 ลูกค้ำ  : บริษทั เอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้โดยเน้นการให้บริการสินคา้ท่ี 
   มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็น  
   อยา่งดี นอกจากน้ี  บริษทัยงัให้ความส าคญัต่อการก  าหนดราคา 
   ขายสินคา้ท่ีเหมาะสมให้แกลู่กคา้อยา่งเท่าเทียมกนั และรักษา 
   ความลบัลูกคา้ มีหน่วยงานท่ีติดต่อกบัลูกคา้ รวมทั้ งรับฟัง 
   ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากลูกคา้ 
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 คู่แข่ง  : บริษทั มีการแข่งกนักบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ประเภทเดียวกนั 

   รายอ่ืนตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีได้ก  าหนดไว ้ 
   และไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งด้วย 
   วิธีฉ้อฉล ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆในเร่ืองท่ีเกีย่วกบั 
   คู่แข่งทางการคา้ บริษทัมุ่งท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ลหะ 
   ให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก 
 

 ชุมชนและสังคม : บริษทั ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคมโดยการ 
   รับผดิชอบและดูแลส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก  าหนด 

 
 ผู้ถือหุ้น  : บริษทั มีนโยบายในการเพ่ิมชนิดของผลิตภณัฑท่ี์มีไวเ้พ่ือจดัจ  าหน่าย  

     รวมทั้ งขยายฐานลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองพร้อมกบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ 
     สินคา้และบริการด้วย ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการท าก  าไร 
     ของ บริษทั และเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด นอกจาก 
     สิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บังคบับริษทั ท่ีทาง 
     บริษทัได้เล็งเห็นความส าคญัเป็นอยา่งมากแลว้ บริษทัยงัได้ให้สิทธิผู ้
     ถือหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของ 
     บริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผา่นเลขานุการบริษทั โดยทุกๆ  
     ขอ้คิดเห็นจะรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
 
 หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
   1. บริษทั ให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบับริษทั ทั้ งขอ้มูลทางการเงิน ข่าวแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย ์นโยบายการก  ากบัดูแลกจิการของบริษทั แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลใน www.ppm.co.th โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบันอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผูท่ี้
เกีย่วขอ้งได้มีขอ้มูลใช้ในการตดัสินใจอยา่งเพียงพอและเท่าเทียมกนั หรือสามารถสอบถามได้ท่ี คุณฐิติรัชต์  วรรธนะเวโรจน์  
เลขานุการบริษทั    เบอร์โทรศพัท์      0-2628- 6100 ต่อ 776  ซ่ึงจะคอยดูแลขอ้มูลและตอบขอ้ซักถามต่างๆ จากนักลงทุนและ
ผูถื้อหุ้น 
   2. สารสนเทศท่ีส าคญัของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน ในการ
เปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะงบการเงินนั้น ได้ผา่นการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี ว่ามีความถูกต้องตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบริษทั กอ่นเปิดเผยแกผู่ถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงินในรายงานประจ  าปีด้วย   
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   3. ขอ้มูลต่างๆ ของบริษัทท่ีได้เปิดเผยแกส่าธารณชน รวมถึงผูถื้อหุ้นและนักลง ทุนแล้ว จะเผยแพร่ไว้
ในเว็ปไซตข์องบริษทั เช่น รายงานประจ  าปี แบบ 56-1 ข่าวประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ ทั้ งน้ี บริษทัได้มีการปรับปรุงหน้าเว็ปไซต์
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถรับขอ้มูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และเขา้ถึงได้โดยสะดวกท่ีสุด   

 
หมวดที่ 5 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
1. ควำมเป็นอสิระของคณะกรรมกำร 

เพ่ือความชัดเจนและความเหมาะสมในการถ่วงดุล นับตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีกรรมการทั้ งส้ิน
จ  านวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ  านวน 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ  านวน 5 ท่าน  นอกจากน้ี 
บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระจ  านวน 3 ท่าน จากจ  านวนกรรมการทั้ งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 
ของจ  านวนกรรมการทั้ งหมด และประธานกรรมการบริษทักเ็ป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกและยงัด ารง
ต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และต  าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ กบัประธานกรรมการบริษทั เป็นคนละท่าน คือ 
นายปกรณ์  บริมาสพร ด ารงต  าแหน่งประธานกรรมการบริษทั ส่วนนายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ ด ารงต  าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ  เพื่อเป็นการถ่วงดุลในอ านาจการตดัสินใจในการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีการระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชัดเจน 
ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นโครงสร้างการจดัการ  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่วงดุลอ านาจระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการจาก
ภายนอก บริษทัจึงก  าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งตรวจสอบ ก  ากบัดูแล รวมทั้ งอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ท่ีมีความเกีย่วขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบับุคคลดังกล่าว รวมไปถึงรายการท่ีมีนัยส าคญั  
และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั เช่น การซ้ือขายทรัพยสิ์นถาวร การกอ่หน้ีและภาระผกูพนั เป็นตน้ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็นส าคญั  

นอกจากน้ี กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั รายการ
การได้มาหรือจ  าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั รวมทั้ งกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจาก
กรรมการผูจ้ดัการจะไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั (ถา้มี)  

 
2. ควำมเหมำะสมของคณะกรรมกำร 

บริษทัได้แจง้ให้กรรมการบริษทัปฏิบัตติามขอ้พึงปฏิบัตท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of 
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้จดัให้คณะกรรมการทุกท่านอบรมหลกัสูตร DAP 
หรือ DCP ครบทุกท่านแลว้ โดยบริษทั ออกค่าใช้จ่ายให้ ตามรายละเอียดท่ีทางบริษทั ได้เปิดเผยไวใ้นโครงสร้างการจดัการ  

คณะกรรมการ เป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ แผนธุรกจิ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั 
และก  ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการท่ีก  าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม โดยจะมีการติดตามในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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 3. กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จ  านวน 2 ท่าน ซ่ึงสัดส่วน ของ
กรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้ก  าหนดไว ้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต  าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 
กรรมการท่ีอยูใ่นต  าแหน่งนานจะหมุนเวียนกนัออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลบัมาด ารงต  าแหน่งได้ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการยงัเห็นชอบให้น าเร่ืองจ  านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนด ารงต  าแหน่งอยู ่ มาเป็นส่วนประกอบส าคญัในการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการด ารงต  าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอ่ืนไวใ้น
เอกสารแนบ 2  :  ขอ้มูลการด ารงต  าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม และในรายงานประจ  าปี 
 

4.  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษทั มีการก  าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารในระดับท่ีเหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกบั

อุตสาหกรรม ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเกนิควร โดยการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะจ่ายเป็นเบ้ียประชุมตาม
จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมโดยจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
บริษัทจะพิจารณาจ่ายตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ซ่ึงบริษัทเ ช่ือว่า
ค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบ้ียประชุมและบ าเหน็จ สรุปได้ดังน้ี  
 
          ค่ำตอบแทน 

ปี 2552 
( บำท ) 

ปี 2553 
( บำท ) 

ปี 2554 
( บำท ) 

 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
205,000 
204,000 
249,000 

 

 
220,000 
248,000 
308,000 

 

 
225,000 
230,000 
270,000 

 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ สรุปไดด้ังน้ี   

 
  ค่ำตอบแทน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จ ำนวน
ผู้บริหำร 

จ ำนวนเงิน 
( ล้ำนบำท ) 

จ ำนวน
ผู้บริหำร 

จ ำนวนเงิน 
( ล้ำนบำท ) 

จ ำนวน
ผู้บริหำร 

จ ำนวนเงิน 
( ล้ำนบำท ) 

ผูบ้ริหาร 4 8,571,480 3 8,400,768 5 9,979,559 
 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 หน้า 55 
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 5. กำรอุทศิเวลำของคณะกรรมกำร 
บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจ  าเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการก  าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่ง 
 
หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอกอ่นเข้า
ร่วมประชุม รวมทั้ งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเกบ็รายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้เกีย่วขอ้งตรวจสอบได้  

 
    กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม
ประชุม / จ ำนวนคร้ังทีม่ี

กำรประชุม 

1. นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการ 5/5 
2. นายจงเจตน์ บุญเกดิ กรรมการตรวจสอบ 4/5 
3. นายณัฐวชัร์ พนัธุ์แสงทอง กรรมการ 5/5 
4. นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ กรรมการ 5/5 
5. นางกนกกร แทนไกรศร กรรมการ 5/5 
6. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ 5/5 
7. นางสาววีรวรรณ สุวรรณชาติ กรรมการ 3/5 
8. นายวิทูรย ์ สุทธิประภา  กรรมการ 5/5 

 

           กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนคร้ังทีเ่ข้ำร่วม

ประชุม / จ ำนวนคร้ังทีม่ี
กำรประชุม 

1.  นายปกรณ์        บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2.  นายจงเจตน์        บุญเกดิ กรรมการตรวจสอบ 3/4 
3.  นายณัฐวชัร์        พนัธุ์แสงทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 
 6. ควำมโปร่งใสในกำรสรรหำกรรมกำร 
  บริษทัมีวิธีการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร โดยได้เปิดเผยไวใ้นหัวขอ้การสรรหากรรมการ 
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 7. คณะอนุกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการก  ากบัดูแลกจิการของบริษัท โดย

มีการก  าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ยา่งชัดเจน และคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีบริหารงานของ
บริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้ก  าหนดไว ้อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน แต่มี
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบัข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัท ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ี จะพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทั ประกอบด้วย 

 
 8. ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

บริษทั ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้ งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการ
ก  าหนดขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจด าเนินการอยา่งชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นให้เกดิ  
 
ประโยชน์มากท่ีสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในการอนุมตัิ การบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ
การจดัเกบ็ดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมภายในเกีย่วกบัระบบการเงิน โดยบริษทัจดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
   บริษทัมีการก  าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร
และจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีก  าหนดไวเ้ป็นประจ  าทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัย
ความเส่ียงทั้ งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการก  าหนดมาตรการใน
การติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้ งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เกีย่วขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ 
 

9. กำรท ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลเดียวกนั แต่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดียวกนั โดยบริษทัมีการก  าหนดขอบเขตอ านาจของแต่ละต  าแหน่งไวอ้ยา่งชัดเจนในอ านาจด าเนินการ
ของบริษทั ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหารดังกล่าวไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ รวมทั้ ง อ านาจท่ีมอบให้
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการจะไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ี
ตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั หรือ
บริษทัยอ่ยของบริษทั 

 บริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลรายช่ือ  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ผูบ้ริหาร ไวใ้นโครงสร้างการจดัการ และจ  านวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
เปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

 ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษทั ได้เปิดเผยขอ้มูลไวใ้นค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในปี 2554  ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ   บริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน 

          ประจ  าปี 2553 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ทางบริษทัยงัไม่ได้จดัให้มีคณะกรรมการดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทมี
แนวปฏิบตัิในการพิจารณาค่าตอบแทน  โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน และสภาพ
เศรษฐกจิภายในประเทศ  

 คณะกรรมการสรรหา ทางบริษทัยงัไม่ได้จดัให้มีคณะกรรมการดังกล่าว เน่ืองจากหากเป็นการคดัเลือก 
                                   บุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษทัมีแนวทางการปฏิบัติตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเร่ืองการสรรหา 

กรรมการ 
 
 
 10.  คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีรับผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั และขอ้มูลทางการเงินท่ีน าเสนอในรายงาน
ประจ  าปีของบริษทั โดยงบการเงินได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายท่ี 
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการได้จดัให้มีการด ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกขอ้มูลทางการบัญชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี คณะกรรมการได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  
 

11. งำนผู้ลงทุนสัมพนัธ์ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าขอ้มูลของบริษทัทั้ งท่ีเกีย่วกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินลว้นมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั ทางบริษทัจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการใน
เร่ืองท่ีเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และทันต่อเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
บริษทัได้ให้ความส าคญัและจะยดึถือปฏิบตัิ โดยบริษทัได้แต่งตั้งตวัแทนบริษทัในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน
ประเภทสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ และผูท่ี้สนใจ และยงัให้ความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารให้ขอ้มูลท่ี
ครบถว้นเท่าเทียมกนักบัผูถื้อหุ้นรายย่อยอีกด้วย ตวัแทนบริษทั ในการติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน คือ คุณฐิติรัชต ์  วรรธนะ
เวโรจน์  เบอร์โทรศพัท์  (0) 2628-6100  ต่อ 776 โทรสาร (0) 2628-6122  อีเมลล ์ sec_co776@ppm.co.th    

 ส าหรับกจิกรรมในปี 2554 เจา้หน้าท่ีระดบัสูงของบริษทัรวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ได้จดักจิกรรม
ต่างๆ ดังน้ี 

1. บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ  าปี คร้ังท่ี 1/2554 ประชุมสรุปผลประกอบการในปี 2553 และร่วมพิจารณา
ลงมติอนุมตัิวาระส าคญัต่าง ๆ ท่ีห้องประชุมใหญ่ อาคารพรพรหม 2  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554   

2. บริษทัจดักจิกรรมสัมมนาผูบ้ริหารพบพนักงาน ‘วนัร้อยดวงใจ’ ท่ี จ.ระยอง 

mailto:sec_co776@ppm.co.th


บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน)  แบบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี 2554 

                                                                                                                                                             
รายงานประจ  าปี 2554 หน้า  46 

 

 
โดยในภาคเช้าผูบ้ริหารและพนักงาน PPM พร้อมใจท าบุญไหวพ้ระและถวายสังฆทาน ณ วดัญาณสังวราราม
วรวิหาร จ.ชลบุรี (ซ่ึงเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) และชมสวนผลไมท่ี้สุภทัราแลนด์ จ.
ระยอง  จากนั้นภาคบ่ายและภาคค  ่าชาว PPM ร่วมกจิกรรมผูบ้ริหารพบพนักงานในบรรยากาศสนุกสานสืบสาน
ประเพณีไทยในงาน ‘สุขสันตว์นัสงกรานต ์ยอ้นต  านานวนัร้อยดวงใจ’ ณ บรุ๊คไซด์ วลัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.ระยอง 
เม่ือวนัท่ี 6-7 พฤษภาคม 2554  

3. บริษทัส่งมอบไฟฉายจ  านวน 3,000 กระบอก และเงินบริจาค 20,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกขใ์ห้   ผูป้ระสบภยั
แผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีคุณทศพร มูลศาสตรสาทร ผูอ้  านวยการกองกลาง กระทรวง
การต่างประเทศให้เกยีรติรับมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554  

4. บริษทัลงนามร่วมกบั Mr.You Xiaoping President ของ Huafon Aluminium Corporation (ประเทศจนี) แต่งตั้ง
เป็นผูแ้ทนจ  าหน่ายอลูมิเนียมของ Huafon แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย โดยมีผูบ้ริหารระดับสูงของ Huafon 
และ Mr.Tan Bu Jung ผูเ้ช่ียวชาญด้านอลูมิเนียมของจีน เป็นสักขีพยานและให้การตอ้นรับอยา่งอบอุ่น ณ 
โรงงานผลิตอลูมิเนียมคุณภาพสูงของ Huafon Aluminium Corporation ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือ 
วนัท่ี 3 มีนาคม 2554 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของวตัถุดิบ
ประเภทอลูมิเนียมในตลาดอุสาหกรรมด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย 

5.     บริษทัได้รับรางวลัเชิดชูเกยีรติ “สถานประกอบกจิการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 
ประจ  าปี 2554”  เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั จากการจดัประกวดของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน          

 
กำรปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี  
 สรุปหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีทีบ่ริษทั ได้ปฏิบตัติำม  คือ  
 1) บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเสนอเป็นวาระการประชุมใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และบริษทั หลีกเล่ียงการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ก  าหนดไวล่้วงหน้าในการประชุมผูถื้อหุ้น 

 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

3) ในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ  าปี คร้ังท่ี 1/2554 ได้มีการบันทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่ง
ชัดเจนพร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง และบันทึกรายช่ือ
พร้อมต  าแหน่งของกรรมการท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเขา้
ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นทุกคร้ังท่ีมีการจดัการประชุม 

 4) บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 5) บริษทัอ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นด้วยตนเอง โดยส่ง

หนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุม และบริษทัไม่ได้ก  าหนดกฎเกณฑท่ี์ท าให้เกดิความยุง่ยากโดยไม่จ  าเป็นแก ่
ผูถื้อหุ้นในการมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และได้น าหนังสือนัดประชุมน าเสนอไวบ้นเวป็ไซตบ์ริษทัล่วงหน้า
กอ่นวนัประชุม  
   6) บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว ตามรายละเอียด
ในหมวดบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  
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   7) หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ บริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานหน่ึงภายในบริษทั เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในบริษทั และมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
   8) บริษทัได้จดัให้คณะกรรมการได้เขา้ร่วมการอบรมหลักสูตร DAP หรือ DCP ครบทุกท่าน โดยทาง
บริษทั รับผดิชอบเร่ืองค่าใชจ้่าย 
              9) บริษทัมีคณะกรรมการทั้ งส้ิน 8 ท่าน โดยอยูใ่นเกณฑข์องหลกัการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี และมีการ
ก  าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการผูจ้ดัการ อยา่งชัดเจนตามรายละเอียดในอ านาจด าเนินการของบริษทั ซ่ึงประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ มีหน้าท่ีความรับผดิชอบต่างกนั ทางบริษทัจึงได้แต่งตั้งบุคคลซ่ึงด ารงต  าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นคนละท่าน 
 

สรุปหลกักำรทีบ่ริษทั ไม่ได้ปฏิบตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 1) ตามหลกัการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี บริษทัควรจดัส่งหนังสือนัดประชุมให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอยา่งน้อย 21 

วนักอ่นวนัประชุม แต่ด้วยรูปแบบการปิดบัญชีของบริษทัในประเทศไทยท่ีท าให้ระยะเวลาในการเตรียมขอ้มูลมีน้อย ทาง
บริษทัจึงสามารถจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นได้ล่วงหน้ากอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 7 วนั 
  ส าหรับหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ทางบริษทัเล็งเห็นความส าคญัในการปฏิบตัิและจะด าเนินการปฏิบัติตามให้ได้มากขึ้น เพ่ือ
ประโยชน์แกน่ักลงทุน และบริษทัเอง เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดีมากท่ีสุด 
 

 ควำมโปร่งใสในกำรสรรหำกรรมกำร 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั จะกระท าผา่นการประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากบริษทั ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต  าแหน่งดังกล่าว โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะท าการเลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้บังคบับริษทั ดังต่อไปน้ี 
 1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  
 2. ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไป  
 3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ  านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ  านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 ในการประชุมสามญัประจ  าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต  าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ  านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต  าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง 
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต  าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต  าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต  าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

  
 คณะอนุกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการก  ากบัดูแลกจิการของบริษัท โดยมีการ

ก  าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ยา่งชัดเจน และคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีบริหารงานของ 
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บริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้ก  าหนดไว ้อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัไม่มีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการก  าหนดค่าตอบแทน 
แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัฯ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ี จะพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประกอบด้วย 

 
 ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้ งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก  าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีและอ านาจด าเนินการอยา่งชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นให้เกดิประโยชน์มาก
ท่ีสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบในการอนุมตัิ การบันทึกรายการบัญชีและขอ้มูลสารสนเทศ และการจดัเกบ็ 
ดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายใน
เกีย่วกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ  

 
  บริษทัฯ มีการก  าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิท่ีชัดเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและ
จดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีก  าหนดไวเ้ป็นประจ  าทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจยัความ
เส่ียงทั้ งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตแุละมีการก  าหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเส่ียง รวมทั้ งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เกีย่วขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ 
    
   บุคลำกร 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษทัมีพนักงานทั้ งส้ิน   148   คน โดยรวมพนักงานคลงัสินคา้จ  านวน  63   คน
แลว้ โดยแบ่งเป็นพนักงานในแต่ละฝ่ายของบริษทั ดังต่อไปน้ี 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำน  การก  าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแกพ่นักงาน บริษทัฯมีนโยบายก  าหนดค่าตอบแทนแก่
พนักงานดังน้ี   

1.  ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงินเดอืนและโบนัส 
 

 

สำยงำนหลกั ณ วนัที ่31 ธ.ค. 52 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 53 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 54 
1. ฝ่ายขายและการตลาด 
2. ฝ่ายบัญชี , การเงิน,จดัซ้ือ ,เร่งรัดหน้ีสิน 
3. ฝ่ายบริหารบุคคลและธุรการ , ฝ่าย  
สารสนเทศ 

4. ฝ่ายสโตร์ 
5. ฝ่ายขนส่งสินคา้ 

42 
15 
19 

 
25 
25 

41 
19 
18 

 
26 
25 

45 
19 
21 

 
35 
28 

รวม 126 129 148 
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บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนักงาน โดยค  านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตาม

ความรู้ความสามารถ ผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน และสอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม
เดียวกนัรวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิและการเติบโตของบริษทัฯ 

   

2.      ค่ำตอบแทนอืน่ๆ 
ซ่ึงได้แกก่องทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีอตัราส่วนเงินสะสม (ท่ีพนักงานสะสมเขา้กองทุน) และ

เงินสมทบ(ท่ีบริษทัฯสมทบเขา้กองทุน) ด้วยอตัราท่ีเท่ากนั กล่าวคือ อตัราร้อยละ 3 
 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   
  ในปี 2553 และปี 2554 บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แกพ่นักงานตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
ประเภทของค่ำตอบแทน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เงินเดือน 
โบนัสและค่าคอมมิชชั่น 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
อ่ืนๆ (ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง, ค่า
โทรศพัท์) 

20,805,704.31 
5,892,543.25 

635,139 
3,773,797.55 

21,739,982.27 
10,201,619.34 

626,127 
4,890,808.99 

34,526,183.32 
11,244,933.37 

728,043 
3,282,849.81 

รวม 30,472,045.11 36,832,410.60 49,782,009.50 
 
 

   กำรพฒันำด้ำนบุคคลำกร 
          บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเ พ่ิมพูนความรู้ความ 
สามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงาน รวมถึงการพฒันาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ในการท างานและบุคลิกภาพของพนักงานอันจะน าไปสู่ภาวะการเป็นผู้น า และมี
ความกา้วหน้า ในสายงานของพนักงาน (Career Path) โดยจดัส่งพนักงานและผูบ้ริหารในสายงานต่างๆ เขา้ร่วมการอบรมและ
สัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้ งปรับตวัให้ทันกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบริษทั อนัจะช่วยให้บริษทัสามารถประเมินภาวะความเคล่ือนไหว รวมทั้ งแนวโน้มความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิต ทั้ งน้ี นโยบายในการฝึกอบรมของบริษัท 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

 การฝึกอบรมภายในบริษทั โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสายงาน  
 การส่งพนักงานในสายงานท่ีเกีย่วขอ้งเขา้อบรมเพ่ิมเติม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความช านาญในสายงาน  
 การส่งพนักงานเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมท่ีจดัโดยสมาคมหรือชมรมท่ีบริษทัเป็นสมาชิก ได้แก ่สมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย ชมรมผูบ้ริหาร
วิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์  เป็นต้น โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม หรือความ
เกีย่วขอ้งกบัการน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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โดยในปี 2554 บริษทัฯมีการจดัอบรมภายใน จ  านวน 12 หลกัสูตร และการอบรมภายนอกโดยสถาบันต่างๆจ  านวน 
11 หลกัสูตร 
 
 กำรพฒันำด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อการลดการเกดิอุบัติเหตขุองบริษทั โดยการจดัอบรมให้กบัพนักงานทุกระดับตามความ
เหมาะสมกบัต  าแหน่งหน้าท่ี และจดักจิกรรมความปลอดภยัให้กบัพนักงาน โดยมีการจดักจิกรรม 5ส เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้
พนักงานเห็นความส าคญัของการมีระเบียบ และจะน ามาซ่ึงความปลอดภยัในการท างาน  
 

กำรพฒันำด้ำนระบบสำรสนเทศ   
บริษทัมีความตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศ   ( IT )   ซ่ึงปัจจุบันระบบสารสนเทศ  มีความส าคัญ

และมีบทบาทเป็นอยา่งมาก  ในการด าเนินธุรกจิให้ประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้    บริษัท  จึงได้มีการ
จดัสรรทรัพยากรด้าน IT  ต่างๆ  ให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการ   และมีความมุ่งมัน่ชัดเจนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ , 
พฒันาอุปกรณ์ด้าน IT   ตลอดจนพฒันาบุคคลากรระดับต่างๆ   ให้มีความรู้ความสามารถด้าน IT   ให้มากขึ้น   เพ่ือสร้างความ
เช่ือมั่นในระบบการท างานและการบริการท่ีดีให้แกลู่กค้า   ดังนั้ น  บริษัทจึงมีการวัด  วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองเร่ือยๆมา     โดยก  าหนดให้มีการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ต ามความ
เหมาะสม   เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับความเจริญกา้วหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันและอนาคต 

 
กำรพฒันำด้ำนระบบสำรสนเทศ    แบ่งเป็น    2  ส่วน    ดังน้ี    
     1.   การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์     เป็นการ   Maintenance    ระบบการท างานในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

ซอร์ฟแวร์   เน็ทเวิรค ์  และอินเตอร์เน็ท   ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษทั  ให้ระบบคอมพิวเตอร์ท างานได้ตามปกติ
และมีความเสถียรในการใช้งาน    เพ่ือให้ธุรกจิด าเนินได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้    

     2.    การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์   (Development)    เป็นการน าเอา เทคโนโลยีใหม่ๆ   ด้าน  IT   เช่น  อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์   ซอร์ฟแวร์  ต่างๆ  เพ่ือน ามาแกไ้ขและพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธ์ิภาพดีขึ้น   ปัจจุบันบริษัท  ได้
พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตามมาตราฐานสากล    เช่น   มีระบบป้องกนัไวรัส   มีระบบ  Proxy   มีระบบ GPS    มี
ระบบ  CCTV   มีระบบ  Backup & Security   เป็นตน้     ซ่ึงปัจจุบันบริษทัได้น าซอร์ฟแวร์ระบบคลังสินค้า  Warehouse  
Management  System  ( WMS)  เขา้มาใช้ท่ีคลงัสินค้าศาลายา   และ  ระบบ Customer   Relation   Management  (CRM )   
เขา้มาใช้ในส่วนของระบบงานขายและการตลาด   เพ่ือเป็นการพัฒนาการท างานให้เป็นระบบ   มีประสิทธิผลมากขึ้น
ดังนั้น   การพฒันาระบบสารสนเทศ   ถือเป็นเร่ืองจ  าเป็น  และบริษทัให้ความส าคัญ  ท่ีจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ   
เพื่อน ามาพฒันาองคก์ร  และ สร้างความพึงพอใจให้แกลู่กคา้  
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  ค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิัยและพฒันำของบริษทั ในช่วงระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

ประเภท 2552 2553 2554 
การพฒันาด้านบุคลากร 57,138 511,600 655,271 
การพฒันาด้านความปลอดภยัในการท างาน - - - 
การพฒันาด้านระบบคอมพิวเตอร์ 451,457 901,626 469,768 

 
 นโยบำยด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคมและแรงงำน 
 บริษทัมีนโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและแรงงานดังน้ี  

 “บริษทัจะเคารพสิทธิของพนักงานและคุม้ครองให้เป็นไปตามขอ้ก  าหนดของกฏหมายและจะมุ่งมั่นปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองพร้อมทั้ งส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนักงานกบับริษัท บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและมีการทบทวน
ปรับปรุงนโยบายอยูส่ม ่าเสมอ” 
 
 บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังท่ีจะด าเนินกจิการ ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพอใจต่อลูกค้าด้วยวิธีการท างานท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท 
บริษทัจึงได้น าข้อก  าหนดหลักและข้อปฏิบัติ ,ข้อบังคับทางกฏหมายแรงงาน ของระบบมาตรฐานแรงงานไทยเร่ืองความ
รับผดิชอบทางสังคมของธุรกจิไทย (มรท.8001-2546) มาปรับใช้ในเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในทุกด้านท่ีเกีย่วข้อง 
โดยมีขอบเขตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ท างาน ทุกแผนกภายในบริษทั และครอบคลุมถึงงานท่ีว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมา และแรงงานท่ี
รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 
บริษทัค ำนึงถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคมและได้จัดกจิกรรมเพือ่สังคม (Corporate Social Responsibility-CSR)  ดงันี้  
 

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 ผูบ้ริหารของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) (PPM) ได้ส่งมอบไฟฉาย
จ  านวน 3,000 กระบอก และเงินบริจาค 20,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกขใ์ห้ผูป้ระสบภัยแผ่นดินไหวและคล่ืนสึนามิในประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยมีคุณทศพร มูลศาสตรสาทร ผูอ้  านวยการกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศให้เกยีรติรับมอบของ ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ  
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 รำยกำรระหว่ำงกนั 
ในปี 2554 และ ปี 2555  บริษทั มีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี  
 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ปี 2553 ปี 2554 

1. บริษทั พรพรหม  
 ดิสทริบิวชั่น จ  ากดั1) 

(“PPD”)/ น าเขา้และจดั
จ  าหน่ายอะไหล่ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใน 
PPD ส่วนใหญ่เป็นญาติกบั
นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของ PPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ้ือสินคา้ 
เจา้หน้ีการคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขายสินคา้ 
ลูกหน้ีการคา้ 

 

0.27 
0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

1.58 
1.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

         เน่ืองจากบริษทั ตอ้งจดัหาสินคา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ท่อทองแดงยีห้่ออ่ืนๆ ลวดเช่ือม ขอ้อ่อนทองแดง เป็น
ตน้ ซ่ึงบริษทั มิได้มีการเกบ็สต็อกเพื่อท าการจดัจ  าหน่ายหรือ
ให้บริการ และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แกลู่กคา้ท่ี
ซ้ือสินคา้จากบริษทั  บริษทั จึงตอ้งส่ังซ้ือสินคา้ดังกล่าวจาก 
PPD เน่ืองจากเดิม PPD เป็นผูน้ าเขา้ช้ินส่วนอุปกรณ์และ
อะไหล่ท่ีมีคุณภาพจากผูผ้ลิตชั้นน าในต่างประเทศ โดยราคา
ของสินคา้ดังกล่าวเป็นราคาตลาด ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการซ้ือสินคา้ดังกล่าวเป็นไปตาม
ความจ าเป็นและเป็นการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบริษทั 
และมีความสมเหตุสมผล 
 
         บริษทั ขายสินคา้ให้กบั PPD เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ
ให้กบัลูกคา้ของ PPD ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แกลู่กคา้ โดยบริษทั จ  าหน่ายสินคา้ให้แก ่PPD โดย
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกนั 

(ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
ปี 2553 ปี 2554 

 
 
 
 
2. นางเตือนใจ  พรพิไลลกัษณ์ 
 
 

 
 
 
 
คุณเตือนใจ พรพิไลลักษณ์ มี
ความสัมพนัธ์เป็นมารดาของ  
คุณช านาญ พรพิไลลักษณ์ 
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ 

 
 
 
 

เช่าอาคาร 

 
 
 
 

1.05 

 
 
 
 

1.05 
 
 

พิจารณาจากตน้ทุนสินคา้ บวกด้วยอตัราก  าไรขั้นตน้
เช่นเดียวกบัท่ีคิดจากลูกคา้รายอ่ืน รวมทั้ งมีเง่ือนไขการคา้ท่ี
เหมือนกบัลูกคา้รายอ่ืน อย่างไรกดี็ในปี 2554 บริษทัไม่มี
รายการขายสินคา้ให้แก ่PPD  
   
        บริษทั เช่าอาคารท่ีใช้เป็นส านักงานของบริษทั จ  านวน 
3 ชั้นพ้ืนท่ีรวม 650 ตารางเมตร จากนางเตือนใจ  พรพิไล
ลกัษณ์ โดยมีการท าสัญญาเช่าอายุ 3 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 
2554 ถึง 31 ก.ค. 2557  ในอตัราค่าเช่ารายสามเดือนงวดละ 
263,700 บาท   ซ่ึงเป็นอตัราเช่าเดียวกบัสัญญาเช่าระหว่าง 
นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์  และส านักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์โดยก  าหนดการเช่า 3 ปี นับแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 
2554 ถึง 31 ก.ค. 2557  อตัราค่าเช่าเดือนละ  87,900 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าอตัราเช่าดังกล่าวเป็นไปตาม
อตัราเช่าท่ีส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์รียกเกบ็
ตามจริงเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล โดยผูใ้ห้เช่ามิได้เป็นผูมี้
ส่วนได้เสียและมิได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการให้เช่า
อาคาร 

หมำยเหตุ    1)  ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2547 นายช านาญ พรพิไลลักษณ์ และนางกนกกร  แทนไกรศร มิได้ถือหุ้นในบริษทั PPD อีกต่อไป                                             
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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์ 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 
ปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกจิเป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย (Distributor) ผลิตภณัฑโ์ลหะเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบส าหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้ งวสัดุเพ่ือใช้ในการกอ่สร้าง โดยให้ความส าคญักบัการเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ีดีมีคุณภาพและมีความ
หลากหลายจากผูผ้ลิตชั้นน าจากต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผลิตภณัฑแ์รกท่ีบริษทั
เป็นผูน้ าเขา้และจดัจ  าหน่าย คือ ผลิตภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลือง ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัมีประสบการณ์ใน
ผลิตภณัฑด์ังกล่าวมานานกว่า 20 ปี ต่อมาบริษทัได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกจิของประเทศทั้ งในภาคการ
ผลิตและอสังหาริมทรัพย ์ โดยในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เศรษฐกจิของประเทศมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในอตัราท่ี
เกอืบจะใกลเ้คียงกบัอตัราการเติบโตของภาวะเศรษฐกจิในช่วงกอ่นวิกฤติเศรษฐกจิในปี 2540 นอกจากน้ี บริษทัยงัตระหนัก
ถึงความส าคญัของการพฒันาทั้ งในด้านหลากหลายของสินคา้และการให้บริการของบริษทัและเพื่อด าเนินการตามนโยบาย
ท่ีจะเป็นหน่ึงในผูน้ าธุรกจิด้านการกระจายสินคา้ประเภทโลหะซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ บริษทัจึงมีการจดั
จ  าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะชนิดอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ อนัได้แก ่ ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก อลูมิเนียมชนิดแผน่และ
มว้น และสเตนเลสชนิดแผน่และมว้น  

 
นอกจากน้ีบริษทัยงัมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพแกลู่กคา้ โดยบริษทัประสบความส าเร็จในการชักน าผูผ้ลิต

สินคา้ท่ีบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายหลักให้เขา้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยประกอบด้วยบริษทั อาร์มาเซล (ประเทศไทย) 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ Armacell Limited ผูผ้ลิตฉนวนยางป้องกนัความร้อนรายใหญ่อนัดับหน่ึงของโลก และบริษทั 
สยามพุงซานเมทัล จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ Poongsan Corporation ประเทศเกาหลี และเป็นผูผ้ลิตทองแดงและ
ทองเหลืองรายใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง การเขา้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยของผูผ้ลิตรายใหญ่ทั้ งสองราย 
ช่วยให้บริษทัสามารถบริหารจดัการสินคา้คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนการส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์ดังกล่าวได้สะดวก
ยิง่ขึ้น อีกทั้ งยงัสามารถประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือและการขนส่งสินคา้ด้วย  

 
จากการด าเนินนโยบายในการจดัจ  าหน่ายสินคา้ท่ีครบวงจรและมีคุณภาพ พร้อมทั้ งการให้บริการในการอ านวย

ความสะดวกต่างๆ และการพฒันาความสัมพนัธ์ทั้ งกบัลูกคา้และผูผ้ลิตสินคา้ด้วยดีเสมอมา ท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงาน
ท่ีเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดมาโดยตลอด 
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 (ก) รายได้  

รายได้รวมของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากจ  านวน 1,083.84 ล้านบาท ในปี 2552 เป็นจ  านวน 1,329.52 
ลา้นบาท ในปี 2553  คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.67  ส าหรับปี 2554 บริษัท มีรายได้รวมทั้ งส้ิน 1,450.90 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกนัของปีกอ่นคิดเป็นอตัราร้อยละ 9.13  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิและราคาแร่ปรับตัวดีขึ้น ท าให้ราคา
ขายสินคา้ปรับเพ่ิมขึ้น รวมทั้ งปริมาณสินคา้ขายปรับเพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

 
รำยได้จำกกำรขำย 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รำยได้จำกกำรขำยวตัถุดบิอุตสำหกรรม 
-  ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผน่และมว้น  
 ท่อทองเหลือง และอุปกรณ์ 
-  ลวดสเตนเลสและลวดเหล็ก 
-  อลูมิเนียมและสเตนเลสชนิดแผน่และมว้น 

 
463.05 

 
128.94 
207.93 

 
42.72 

 
11.90 
19.18 

 
528.76 

 
146.31 
271.91 

 
39.78 

 
11.00 
20.45 

 
510.30 

 
118.64 
312.02 

 
35.17 

 
8.18 

21.51 
รวมรายได้จากการขายวัตถดิุบอุตสาหกรรม 799.92 73.80 946.98 71.23 940.96 64.86 
รำยได้จำกกำรขำยวสัดุเพือ่ใช้ในกำรก่อสร้ำง 
-  ท่อทองแดง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
-  ฉนวนยางป้องกนัความร้อนและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
190.60 

82.99 

 
17.59 

7.66 

 
304.15 

76.10 

 
22.88 

5.72 

 
398.36 

95.62 

 
27.45 
6.59 

รวมรายได้จากการขายวัสดุเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 273.59 25.25 380.25 28.60    493.98 34.04 
รวมรายได้จากการขาย 1,073.51 99.05 1,327.23 99.83 1,434.94 98.90 
รายได้อ่ืน  10.33 0.95 2.29 0.17 15.96 1.10 
รวมรำยได้ 1,083.84 100.00 1,329.52 100.00 1,450.90 100.00 

 
เม่ือพิจารณารายได้ของแต่ละสายผลิตภณัฑจ์ะเห็นว่า รายได้จากการขายทองแดงและทองเหลืองเพ่ิมขึ้นจาก 

463.05 ลา้นบาท ในปี 2552 เป็นจ  านวน 528.76 ลา้นบาท ในปี 2553  ส าหรับปี 2554 การเติบโตของรายได้มีปริมาณลดลง 
คือเป็นจ  านวน 510.30 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการแข่งขนัด้านราคาท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ส าหรับลวดสเตนเลสและลวดเหล็กท่ีมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึ้นจาก 128.94 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น
จ  านวน 146.31 ลา้นบาท ในปี 2553  ส าหรับปี 2554 การเติบโตของรายได้มีปริมาณลดลงคือเป็นจ  านวน 118.64 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากผูผ้ลิตมีก  าลงัผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดโลก  นอกจากน้ีต้นทุนวัตถุดิบของผูผ้ลิตปรับสูงขึ้น  
ส่งผลให้ราคาขายของบริษทัปรับเพ่ิมขึ้นด้วย  ดังนั้นความสามารถในการแข่งขนัจึงลดลง  อีกประการหน่ึงในช่วงไตรมาส 
4 ของปี 2554  ลูกค้าหลักบางรายซ่ึงมีโรงงานตั้ งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตมหา
อุทกภยั  เป็นเหตุให้การผลิตหยดุชงกัและมีการชะลอการส่ังซ้ือและเรียกสินคา้เขา้สายการผลิตด้วย 
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รายได้จากอลูมิเนียมและสเตนเลสมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นจาก 207.93 ล้านบาทในปี 2552 เป็นจ  านวน 271.91  ล้าน

บาท  ในปี 2553  และส าหรับปี 2554 การเติบโตของรายได้เพ่ิมขึ้นคือเป็นจ  านวน 312.02 ล้านบาท  ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากสินค้า
อลูมิเนียมทั้ งชนิดแผน่และมว้น เป็นสินคา้ท่ียงัคงมีอนาคตสดใส ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนการขายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  บริษัท
มุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกจิน้ีอยา่งเต็มท่ีต่อไป 

รายได้จากการขายวสัดุเพื่อใช้ในการกอ่สร้างเพ่ิมขึ้น  จากจ  านวน 273.59 ล้านบาท ในปี 2552 เป็นจ  านวน 
380.25 ลา้นบาท ในปี 2553 แต่ส าหรับปี 2554 รายได้ปรับตวัเพ่ิมขึ้นเป็น 493.98 ลา้นบาท เน่ืองจากอุตสาหกรรมกอ่สร้าง
และงานระบบมีปริมาณโครงการเพ่ิมขึ้น ประกอบกบับริษทัและทีมงานสามารถเพ่ิมสัดส่วนการขายผลิตภณัฑข์องบริษัทท่ี
เป็นวสัดุเพ่ือใช้ในการกอ่สร้างเพ่ิมขึ้นทุกประเภท  

  
 (ข) ตน้ทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลกัของบริษทั ประกอบด้วย ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 
2552  และปี 2553  บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,044.87 ล้านบาท และจ  านวน 1,242.54   ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น
อตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.92 ในขณะท่ีปี 2554 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 1,403.08 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 12.92 จากปีกอ่น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตน้ทุนขาย 
ตน้ทุนขายของบริษทั ประกอบด้วยค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ตน้ทุนค่าซ้ือสินคา้ ค่าภาษีอากร ค่า

ขนส่ง ค่าเบ้ียประกนัภยัสินคา้น าเขา้ (Marine Insurance) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จ่ายคลงัสินคา้ เป็นตน้ ในปี 2553 
และปี 2554 บริษทั มีตน้ทุนขายจ  านวน 1,162.16 ลา้นบาท และ 1,269.40 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายเท่ากบัร้อยละ 87.56 และร้อยละ 88.46 ตามล าดับ ท าให้บริษทั มีก  าไรขั้นตน้เท่ากบั 165.06  ลา้นบาท ในปี 2553 และ 
165.53  ลา้นบาท ในปี 2554 

บริษทั มีอตัราก  าไรขั้นตน้ในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 11.54 ลดลงจากปี 2553 และเพ่ิมขึ้นจากปี 
2552 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12.44 และร้อยละ 8.89 ตามล าดับ โดยหากพิจารณาก  าไรขั้นตน้แยกตามส่วนงานแลว้จะเห็นว่าอตัรา
ก  าไรขั้นตน้ของสินคา้กลุ่มวตัถุดิบอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 7.95 ในปี 2554 ลดลงจากปี 2553 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.24  
และลดลงจากปี 2552 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 7.97  ในขณะท่ีอตัราก  าไรขั้นตน้ของสินคา้กลุ่มวัสดุกอ่สร้างคิดเป็นร้อยละ 18.36 
ในปี 2554 เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17.91 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 11.58  ทั้ งน้ี อัตราก  าไร
ขั้นตน้ของบริษทัในแต่ละช่วงเวลาจะไม่คงท่ี โดยขึ้นอยูก่บัสัดส่วนของผลิตภณัฑท่ี์จดัจ  าหน่ายในช่วงเวลานั้นๆ และสภาพ
การแข่งขนั  เน่ืองจากอตัราก  าไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทจะแตกต่างกนั  

นอกจากน้ี การท่ีบริษทับันทึกราคาขายสินคา้โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส่งมอบสินคา้นั้ น ยงั
อาจส่งผลกระทบถึงก  าไรขั้นตน้ของบริษทัอีกด้วย โดยหากค่าเงินบาท ณ วนัดังกล่าวอ่อนค่ากว่าราคาตน้ทุนท่ีบันทึกไวก้จ็ะ
ท าให้บริษทั มีก  าไรจากการขายสินคา้ซ่ึงจะท าให้มีก  าไรขั้นตน้ท่ีสูงขึ้น และในทางกลบักนัหากค่าเงินบาท ณ วันท่ีดังกล่าว
แข็งค่ากว่าราคาตน้ทุน บริษทั กจ็ะเกดิการขาดทุนจากการขายสินคา้ซ่ึงจะท าให้มีก  าไรขั้นตน้ลดลง อย่างไรกต็าม บริษัทมี
นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดังท่ีกล่าวไวใ้นหัวขอ้ปัจจยัความเส่ียง  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2554 และปี 2553 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารจ  านวน 124.66 ลา้นบาท และ

จ านวน 99.48 ลา้นบาท (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) ตามล าดับ คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.31 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผูบ้ริหารและพนักงาน ค่านายหน้าในการขายและค่าท่ีปรึกษา ค่าเส่ือมราคา 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และขาดทุนจากการลดลงของสินคา้คงเหลือ  นอกจากน้ีในปี 2554 บริษทัมีภาระดอกเบ้ีย
จ่ายจ  านวน 12.23 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ียจ่ายในปี 2553 ท่ีมีจ  านวน 6.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 88.85  

อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายในปี 
2552 ปี 2553 และปี 2554 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 6.22 ร้อยละ 7.50 และร้อยละ 8.69 ตามล าดับ จะเห็นวา่สัดส่วนดังกล่าวมีการ
ปรับตวัเพ่ิมขึ้น แต่ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2553 และปี 2554  
         

ก  าไรสุทธิ 
ในปี 2554 บริษทัมีก  าไรสุทธิลดลงจากจ  านวน 54.57 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นจ  านวน 27.64 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 49.35 โดยอตัราก  าไรสุทธิของบริษัท ในปี 2553 และปี 2554 เท่ากบัร้อยละ 4.11 และ
ร้อยละ 1.93 ตามล าดับ  

 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
เม่ือพิจารณาถึงก  าไรต่อหุ้นจะเห็นว่าก  าไรต่อหุ้น (Fully diluted) ของปี 2552 ปี 2553 และปี 

2554 (ค  านวณโดยใช้มูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบั 1 บาทต่อหุ้น) เท่ากบั 0.05 บาท 0.34 บาท และ 0.16 บาท ตามล าดับ และเม่ือ
พิจารณาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนดังกล่าวปรับตวัเพ่ิมขึ้นตามก  าไร
สุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2552  ปี 2553  และปี 2554  บริษทั มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 2.00  ร้อยละ 11.81 
และร้อยละ 5.64 ตามล าดับ และเช่นเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมของบริษทั กป็รับตัว เพ่ิมขึ้นในทิศทาง
เดียวกนั โดยในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษทั มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 0.88 ร้อยละ 5.70 
และร้อยละ 2.73  ตามล าดับ 
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งบกำรเงนิ 
รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกนัของบริษัท  พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั 
(มหาชน) บริษทัได้น าเสนอทั้ งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะบริษัทท่ี
แสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน ผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถ้วนของข้อมูล
ในงบการเงินเหล่าน้ี   ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
              
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี รับรองทั่วไป ซ่ึงก  าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ ทั้ งท่ีเป็นจ  านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  
การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบัญชีท่ีกจิการใช้และประมาณการเกีย่วกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคัญซ่ึง
ผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
หลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 บริษทัถือปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดย
สภาวิชาชีพบัญชีในการจดัท าและน าเสนองบการเงินดังกล่าวขา้งตน้ 
 

 
(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์) 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2803 
 

บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ  ากดั  
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2555 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
1. ทั่วไป 
 

บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัในประเทศไทยเม่ือวนัที ่8 
มิถุนายน 2547 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2547 บริษัทด าเนินธุรกจิ
จ  าหน่ายสินคา้ประเภทโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง แสตนเลส และอลูมิเนียม  
 

ผูถื้อหุ้นบริษทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 ร้อยละของการถือหุ้น 
  
นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ 35.13 
นางกนกกร แทนไกรศร 35.13 
อ่ืน ๆ 29.74 

 

บริษทัมีส านกังานใหญอ่ยูท่ี ่229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 
2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย ทั้งน้ีงบ
การเงินน้ีมีวตัถุประสงคท์ี่จดัท  าขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด  ตามหลักการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทยเท่านั้น 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามเกณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบายการบญัชี 
 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย
น้ี ซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
ในปี 2553 สภาวิชาชีพได้ออกมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัและมีผลบงัคบัใชด้งัต่อไปน้ี 
 

มีผลใชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2554 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2552)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2552)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 
  ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2552)  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2552)  ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  การเปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2552)  ก  าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2552)  งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2552)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2552)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น และสินทรัพยท์ี่อาจเกดิขึ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2552)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 
มีผลใชบ้งัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2556 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12   ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
  ต่างประเทศ 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารก  าลงัศึกษาและประเมินผลกระทบของการใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 และฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 
2552) 
 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2554 บรษิทัถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่
ออกและปรบัปรุงใหมโ่ดยสภำวชิำชพีบญัชใีนกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินนี้ ซึ่งได้รวมถึงมำตรฐำนกำร
บญัชฉีบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2552) เรื่อง “กำรน ำเสนองบกำรเงนิ” มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) 
เรื่อง “ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์” และมำตรฐำนกำรบัญชฉีบับที ่19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงำน” 
ผลกระทบของกำรใชม้ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัปรบัปรุงใหมแ่ละฉบบัใหมด่งักลำ่วขำ้งต้นมดีงันี้  
 
ก) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” 
 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่น้ี งบการเงินประกอบดว้ย 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
- งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
- งบกระแสเงินสด และ 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

บริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และแสดงการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยกอ่นหนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมด
ดงักล่าวไดถู้กแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดถู้กน าเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก  าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเปรียบเทียบดงักล่าวและนโยบายการบญัชีที่เก ีย่วขอ้งมีผลกระทบต่อการน าเสนองบการเงิน
เท่านั้นโดยไม่มีผลกระทบต่อก  าไรหรือก  าไรต่อหุ้นที่เคยรายงานไว  ้
 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
ดงัต่อไปน้ี 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

 
 
 

                            พนับาท 
 ยอดตามที ่  ยอดตามที ่
 จดัประเภทใหม่  เคยรายงานไว  ้
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนขาย 1,162,162  1,169,732 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 69,112  52,365 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         -   9,177 
 
 
ข) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์” 
 

ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพยถื์อเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาถูก
พิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญั    ส่วนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ถูกประมาณการดว้ยมูลค่าที่กจิการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะ
ไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์ บริษัทสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยท์ุกส้ินปี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือปฏิบตัิโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามที่ก  าหนดไวใ้นวิธีปฏิบตัิในช่วง
เปล่ียนแปลงที่ระบุในมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว ยกเวน้จ  านวนเงินที่ตอ้งจ่ายส าหรับตน้ทุนการร้ือถอน ขน
ยา้ยและบูรณะสินทรัพยซ่ึ์งถือปฏิบตัิโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 
 

ค) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชน์ของพนักงำน” 
 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่น้ี ภาระผกูพนัของบริษทัที่เก ีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก
งานซ่ึงเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหน้ีสินและค่าใชจ้่ายในงบการเงินดว้ยจ านวนเงินที่
ค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้โดยกอ่นหน้าน้ีภาระผูกพนั
ดงักล่าวถูกรับรู้เม่ือมีการจ่ายช าระ ค่าใชจ้่ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจาก
งานที่ถูกรับรู้ในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบี้ย และก  าไร/ขาดทนุตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โครงการผลประโยชน์ของพนักงานน้ีไม่ได้ถูกจดัต ั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์
ของโครงการเกดิขึ้น 
 
หน้ีสินของบริษทัส าหรับผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานดงักล่าวขา้งตน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 มี
จ  านวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นบาท บริษทัเลือกที่จะรับรู้หน้ีสินดงักล่าวทั้งจ  านวนโดยการปรับปรุงก  าไรสะสมที่ยงั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
ไม่ไดจ้ดัสรรยกมาตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 ซ่ึงเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัน้ี โดยมีผลกระทบต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพิม่ขึ้น  
ส่งผลให ้  
- ค่าใชจ้่ายในการขายเพิม่ขึ้น 69 
- ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น           444 
ก  าไรลดลง           513 
  

ก ำไรต่อหุ้นลดลง  
ก  าไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐาน (บาท)        0.003 
  

 
พนับาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน   
 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก  าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554    
– ยอดตามที่เคยรายงานไว ้ 231,501  233,801 
รายการปรับปรุงส าหรับหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน    
หลงัออกจากงาน (       1,461)  (       1,461) 
ก  าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554    
– ยอดหลงัปรับปรุง    230,040     232,340 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
มีดงัน้ี 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 

 
 
 
 

พนับาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน   
        ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน    
- ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554       1,461        1,461 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  462  462 
ตน้ทุนดอกเบี้ย            51             51 
ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จ          513           513 
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน    
- ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554       1,974        1,974 
 
สมมติฐานที่ส าคญัซ่ึงใชใ้นการค านวณหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานมีดงัน้ี 

 

อตัราคดิลด   - ร้อยละ 3.5 ต่อปี 

อตัราการขึ้นของเงินเดือน - ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ร้อยละ 0.0 และ ร้อยละ 15.0 ต่อปี 

อตัราการเสียชีวิต - ตารางการมรณะของเพศชายและหญิงของไทยปี 2540 

 
3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 
 

นโยบายการบญัชีที่ส าคญัทีบ่ริษทัใชใ้นการจดัท างบการเงินมีดงัน้ี 
 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงิน
สดในจ านวนที่ทราบไดซ่ึ้งครบก  าหนดภายในสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และไม่มีขอ้จ  ากดัในการเบิกใช้และมีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัส าคญั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประมาณจากประสบการณ์เรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการพจิารณาฐานะปัจจุบนัของ
ลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ  าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 

สินค้ำคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเขา้กอ่น-ออกกอ่น) หรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 

มูลคา่สุทธิที่จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกติหกัดว้ยค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็นในการ
ขาย  
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทั บนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัรับรู้เงินปันผลเป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่าย 
 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดที่ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปแสดงมูลค่าตามราคา
ทุน และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี โดย
ผลขาดทุนดงักล่าว (ถา้มี) จะรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 



บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน)  แบบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี 2554 

                                                                                                                                                             
รายงานประจ  าปี 2554 หน้า  72 

 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
  

ระยะเวลา (ปี) 
อาคารคลงัสินคา้ 20  
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20  
ระบบไฟฟ้า 5  
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 5  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5  
ยานพาหนะ 5  
 

บริษทัไม่คดิค่าเส่ือมราคาส าหรับทีดิ่น ส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพยท์ีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สร้าง 
 

วิธีการคดิค่าเส่ือมราคา อายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยที่สุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

สิทธิกำรเช่ำที่ดนิและอำคำรส ำนักงำน 
 

บริษทัตดับญัชีสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารส านกังานโดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า  
 

 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

สญัญาเช่าทรัพยสิ์นที่ความเส่ียงและผลประโยชน์ที่มีนยัส าคญัในการเป็นเจา้ของเป็นของผูเ้ช่าจะถูกจดัเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยจ  านวนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าข ั้นต  ่าที่ตอ้งจา่ย
ตามสญัญา หรือมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า จ  านวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าจะตอ้งแบง่เป็นส่วน
ที่เป็นดอกเบี้ยและส่วนที่เป็นการช าระหน้ีสินโดยดอกเบี้ยแต่ละงวดจะค านวณโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ
ของหน้ีสินจ านวนค่าเช่าสุทธิจากดอกเบี้ยบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาวอ่ืน ดอกเบี้ ยที่เกดิขึ้นจะบนัทึกในงบก  าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายสุญัญาเช่า อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินตดัจ  าหน่ายค่าเส่ือมราคาตามอายุ
การใชง้านของทรัพยสิ์น 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
กำรด้อยค่ำ 
 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที่ในรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่า
หรือไม่  ในกรณีที่มีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท์ี่คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิ    
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรั้บใน
อนาคตจะ  คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดกอ่นค านึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อสินทรัพย ์    
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าที่
คาดว่าจะไดรั้บคืน  
 

บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกนิกว่ามูลค่าตาม
บญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ  าหน่าย เช่นเดียวกบัในกรณีที่ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยคา่มา
กอ่น  
 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

 
กำรใช้ประมำณกำร 
 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใช้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่กระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการก  าหนด 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
มูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น ดว้ยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเม่ือเกดิขึ้นจริงจึงอาจ
แตกต่างไปจากที่ไดป้ระมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณ
การจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับปรุงประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและ
อนาคต 
 

ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต็่อเม่ือบริษัทมีภาระหน้ีสินเกดิขึ้นจากขอ้พิพาททาง
กฎหมายหรือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  โดยจ านวนภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวน
เงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
โดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนักอ่นค านึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจบุนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อหน้ีสิน 
 

เงินตรำต่ำงประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลก 

เปล่ียน ณ วนันั้น  ก  าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกดิจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และบันทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรายการ  
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
เคร่ืองมอืทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ีเกดิจากกจิกรรมด าเนินงานและจดัหาเงิน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตรา

สารอนุพนัธ์ไม่ได้มีไวเ้พื่อการคา้  อยา่งไรกต็าม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการก  าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความ

เส่ียงจะถือเป็นรายการเพื่อคา้ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบันทึกในขั้นแรกด้วยมูลค่ายตุิธรรม  หลังจากการบันทึกคร้ังแรกจะมีการ

ปรับมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่   ก  าไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกใน งบก  าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ   

 

มูลค่ายตุิธรรมของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ได้แกร่าคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันท่ี
รายงาน  ซ่ึงราคาดังกล่าวได้แสดงมูลค่าปัจจุบันของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

ผลต่างที่เกดิจากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยรับรู้และบนัทึกโดยปรับปรุงกบัดอกเบี้ ยจ่ายของเงินกูย้ืมที่ได้รับ
การป้องกนัความเส่ียงนั้น 
 

รำยได้ 
 

รายไดท้ี่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 



บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน)  แบบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี 2554 

                                                                                                                                                             
รายงานประจ  าปี 2554 หน้า  76 

 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
กำรขำยสินค้ำ 
 

รายไดจ้ะรับรู้ในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ที่มีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้
ที่ขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนที่เกดิขึ้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่จะตอ้งรับคืนสินคา้   
 

ดอกเบีย้รับและรำยได้อืน่ 
 

ดอกเบี้ยรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง   
 

ค่ำใช้จ่ำย 
 

สญัญาเช่าด าเนินการ 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินการบันทึกในงบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ประโยชน์ที่ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่า
เช่าที่อาจเกดิขึ้นจะบนัทึกในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จในรอบบญัชีที่มีรายการดงักล่าว 
 

รายจ่ายทางการเงิน 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกดิขึ้น  
ยกเวน้ในกรณีที่มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา 
กอ่สร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวกอ่นที่จะน ามาใช้  
 

ภำษีเงินได้ 
 

บริษทับนัทึกค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นจ านวนที่ตอ้งจ่ายตามเกณฑท์ี่ก  าหนดในประมวลรัษฎากร  

 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 

ก  าไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก  าไรส าหรับปีดว้ยจ  านวนหุ้นที่ออกในระหว่างปีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
 
4. รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

 
บุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกจิการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม
บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการด าเนินงาน
ของบริษทั  
 

บุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัประกอบดว้ย 
ช่ือกจิการ  ประเภทธุรกจิ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  น าเขา้และจดัจ  าหน่ายอะไหล่ส าหรับ  กรรมการและผูถื้อหุ้นเป็น 
  เคร่ืองปรับอากาศ  เครือญาตกินั 
     

บริษทั สยาม เพรสซิเดน้ท ์แอนด์   การผลิตและประมูลแผน่ป้ายรถยนต ์  บริษทัถือหุ้น และมีกรรมการและ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  รวมถึงการประมูลงานราชการทัว่ไป  ผูถื้อหุ้นเป็นเครือญาติกนั 
     

นางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์                                 -  มารดากรรมการ 
 
 
นโยบายการก  าหนดราคาส าหรับแต่ละประเภทรายการมีดงัน้ี 

ประเภทรายการ  นโยบายการก  าหนดราคา 
ซ้ือสินคา้ และอุปกรณ์  ราคาตลาด 
จา้งผลิตแผน่ป้ายทะเบียนรถยนต ์  ราคาที่ตกลงกนั 
เช่าอาคาร  ราคาทุน 
 
ยอดคงเหลือที่มีสาระส าคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบักจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 2554  2553 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ    
บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั    1,437         35 
    

เจ้ำหนีอ้ืน่    
บริษทั สยาม เพรสซิเดน้ท ์แอนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั    4,089   -  
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
รายการบญัชีกบักจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัที่มีสาระส าคญัที่เกดิขึ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มี
ดงัน้ี 
 พนับาท 
 2554  2553 
ซื้อสินค้ำ    
บริษทั พรพรหมดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั         1,582             266 
    

ซื้ออุปกรณ์    
บริษทั สยาม เพรสซิเดน้ท ์แอนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั          3,821   -  
    

ค่ำจ้ำงผลติแผ่นป้ำยทะเบียนรถยนต์    
บริษทั สยาม เพรสซิเดน้ท ์แอนด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  -           3,740 
    

ค่ำเช่ำอำคำร    
นางเตือนใจ  พรพิไลลกัษณ์          1,055          1,055 
 
  

พนับาท 
 2554  2553 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั    
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 8,672  9,177 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน            404               53 
รวม         9,076          9,230 
 
สัญญำส ำคญักบับุคคลที่เกีย่วข้องกนั 
 

สญัญาเช่า 
 

บริษัทท าสัญญาเช่าอาคารส านักงานกบันางเตือนใจ พรพิไลลักษณ์ มีก  าหนดระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัที่ 31 
กรกฎาคม 2557 โดยมีค่าเช่าในอตัราเดือนละ 87,900 บาท 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
5. ลูกหนีก้ำรค้ำ  
 
 

 
 
 
 
 
 

พนับาท 

 2554  2553 
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 181,727  157,331 
เกนิก  าหนด :     
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 54,731  81,723 
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 23  1,601 
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,438  27,501 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป     11,582      32,421 
รวม 249,501  300,577 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (    10,202)  (    19,419) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ   239,299    281,158 
 
 
6. สินค้ำคงเหลอื  
 

 พนับาท 
 2554  2553 
สินคา้ซ้ือมาเพื่อขาย 460,582  476,652 
สินคา้ระหว่างทาง      17,877       38,027 
รวม 478,459  514,679 
หัก ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (       4,334)  (       8,864) 
สุทธิ    474,125     505,815 
 
7.  เงินฝำกธนำคำรที่มภีำระผูกพัน 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินฝากประจ ากบัธนาคารจ านวน 83 ลา้นบาท (2553 : 114 ลา้นบาท)  ซ่ึงใชเ้ป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์(ดูหมายเหตุ 12) 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

  2554 และ 2553     
  สัดส่วน  ทุนท่ีออกและ  พนับาท 
  การลงทุน  เรียกช าระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษทั  (ร้อยละ)  (พนับาท)  2554  2553  2554  2553 
              

บริษทั สยาม เพรสซิเด้นท์ แอนด ์             
อินเตอร์เนชั่นแนล จ  ากดั  30     10,000       3,000      3,000     
หัก ค่าเผือ่การด้อยค่าของ             
     เงินลงทุน      (     3,000)   -      

สุทธิ       -       3,000   -         700 

 
บริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และช าระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 และ 26 
มกราคม 2555 ตามล าดบั 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
9.  ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี                รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  ณ วนัท่ี 
  31 ธันวาคม 2553    เพิ่มข้ึน     ลดลง       โอน  31 ธันวาคม 2554 
รำคำทุน      
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 15,324 13  -   2,105 17,442 
อาคารคลงัสินคา้ 23,591  -   -   -  23,591 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,376  182  -  2,065 8,623 
ระบบไฟฟ้า 3,123  -   -     226 3,349 

เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 12,191 661 106  7 12,753 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 8,493 4,047  -    175 12,715 
ยานพาหนะ 26,536 17,593 6,375  -    37,754 
อาคารระหว่างกอ่สร้างและงานระหว่างท า        2,841       5,654        -  (    4,578)        3,917 
รวมราคาทุน      98,475     28,150      6,481        -     120,144 
      

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
อาคารคลงัสินคา้ 6,834 1,180  -   -  8,014 
ส่วนปรับปรุงอาคาร                1,407 398  -   -                 1,805 
ระบบไฟฟ้า 2,162 479  -   -  2,641 
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 8,905 1,419 93  -  10,231 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 6,493 1,005  -   -  7,498 
ยานพาหนะ      22,431       4,152       5,798  -       20,785 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม      48,232       8,633      5,891  -       50,974 
      

สุทธิ      50,243         69,170 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี                รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  ณ วนัท่ี 
  31 ธันวาคม 2552    เพิ่มข้ึน     ลดลง       โอน  31 ธันวาคม 2553 

รำคำทุน      
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 7,595 7,729  -   -  15,324 
อาคารคลงัสินคา้ 23,591  -   -   -  23,591 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,376  -   -   -  6,376 
ระบบไฟฟ้า 3,082 41  -     -  3,123 
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 11,551 947 307  -  12,191 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 8,056 67  -  370 8,493 
ยานพาหนะ 26,501 1,515 1,480  -  26,536 
อาคารระหว่างกอ่สร้างและงานระหว่างท า               3       3,211             3  (         370)        2,841 
รวมราคาทุน      86,755     13,510      1,790        -       98,475 
      

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
อาคารคลงัสินคา้ 5,655 1,179  -   -  6,834 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 1,088 319  -   -                 1,407 
ระบบไฟฟ้า 1,691 471  -   -  2,162 
เคร่ืองตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 7,740 1,469 304  -  8,905 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5,581 912  -   -  6,493 
ยานพาหนะ      22,361       1,550       1,480  -       22,431 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม      44,116       5,900      1,784  -       48,232 
      

สุทธิ      42,639         50,243 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีจ  านวนเงินประมาณ 8.6 ลา้นบาท (2553 : 5.9 ลา้นบาท)  
อาคารและอุปกรณ์บางรายการที่หักค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีราคาทุน
เป็นจ านวน 25.3 ลา้นบาท (2553 : 27.6 ลา้นบาท)  
บริษทัไดจ้ดจ านองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั เป็นจ านวนเงินประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกนั
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์(ดูหมายเหตุ 12) 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
10. สิทธิกำรเช่ำ  
 

 พนับาท 
 2554  2553 
ราคาทุน 46,751  16,227 
หัก รายจ่ายตดับญัชีสะสม (      7,452)  (      4,184) 
สุทธิ     39,299      12,043 
 
สิทธิการเช่าประกอบดว้ยตน้ทุนของสิทธิการเช่าที่ดินและตน้ทุนการกอ่สร้างอาคารบนที่ดิน ภาระผูกพนัตาม
สญัญาเช่ามีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 2554  2553 
ภายในหน่ึงปี 425  111 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 886  450 
ห้าปีขึ้นไป        444         571 
รวม     1,755      1,132 
 
11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่   
 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 

 พนับาท 
 2554  2553 
สินไหมชดเชยจากบริษทัประกนัภยั     
(ส าหรับสินคา้ที่เสียหายจากน ้ าทว่ม) 80,409   -  

อ่ืน ๆ       3,647        9,941 
รวม     84,056        9,941 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
            

 พนับาท 
 2554  2553 
ที่ดินส าหรับโครงการในอนาคต 10,232  10,232 
ที่ดินจากการรับช าระหน้ี 1,851  1,851 
ลูกหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 2,393   -  

อ่ืน ๆ       1,813           886 
รวม     16,289      12,969 
 
12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน   
           

 พนับาท 
 2554  2553 
เงินเบิกเกนิบญัชี 451  61 
เงินกูย้มืระยะสั้น 170,000      175,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาทรัสตรี์ซีท     258,706      135,618 
รวม     429,157      310,679 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง สรุปไดด้งัน้ี 
 ลา้น 
 2554  2553 
 บาท  เหรียญสหรัฐอเมริกา  บาท  เหรียญสหรัฐอเมริกา 
วงเงินเบิกเกนิบญัชี 52   -   53   -  
วงเงินกูย้มืระยะสั้น 1,554   -   1,704   -  
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ       911         0.5        818         0.5 
รวม    2,517         0.5     2,575         0.5 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 วงเงินสินเช่ือขา้งตน้มีหลกัประกนัโดยการจ าน าเงินฝากธนาคารจ านวน 83 ลา้นบาท (2553 : 114 
ลา้นบาท) และจดจ านองที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั กรรมการท่านหน่ึง และบุคคลที่เก ีย่วขอ้งกนัท่านหน่ึง 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
13. หนีสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
 

 พนับาท 
 2554  2553 
ส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,079   -  

ส่วนที่ถึงก  าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี         6,180               27 
รวม         8,259               27 
 
14. ส ำรอง 
 

ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลคา่หุ้นที่จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกนิน้ีต ั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกนิมูลค่าหุน้”) ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ทุนส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก  าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้
 
15. กำรลดภำษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที่ 475 พ.ศ. 2551  ลงวนัที ่29 
กรกฎาคม 2551 ให้สิทธิทางภาษีแกบ่ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่) 
โดยลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ส าหรับก  าไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 
20 ลา้นบาท ไม่เกนิรอบระยะเวลาบญัชีที่ส้ินสุดในหรือหลงัวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดรั้บประโยชน์ทางภาษี
จากพระราชกฤษฎีกาน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ฉบบัที่ 531 พ.ศ. 2554  ลงวนัที ่14 
ธนัวาคม 2554 ให้สิทธิทางภาษีแกบ่ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใ์หม่) 
โดยลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ส าหรับก  าไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกนิ 
50 ลา้นบาท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2554 บริษทัไดรั้บประโยชน์ทางภาษีจาก
พระราชกฤษฎีกาน้ีส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 
 
16. เงินปันผลจ่ำย 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที ่1/2553 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2553 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินสดปันผลจาก
ก  าไรสุทธิของปี 2552 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท จ  านวน 160 ลา้นหุ้น เป็นเงินรวม 6.4 ลา้นบาท โดยมีมติให้จ่ายเงิน
สดปันผลดงักล่าวในวนัที ่21 พฤษภาคม 2553 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที ่1/2554 เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินสดปันผลจาก
ก  าไรสุทธิของปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ  านวน 160 ลา้นหุ้น เป็นเงินรวม 17.6  ลา้นบาท โดยมีมติให้
จ่ายเงินสดปันผลดงักล่าวในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2554 
 
17. ส่วนงำนของบริษัท 
 

บริษทัจ าแนกธุรกจิหลกัออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่ กลุ่มผลิตภณัฑ์วตัถุดิบอุตสาหกรรม  และกลุ่มผลิตภณัฑ์วสัดุ
กอ่สร้าง ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ีไดแ้ยกตามส่วนงานทางธุรกจิโดยพิจารณาถึงเกณฑ์ของตลาดส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงัน้ี 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 2554  2553 
 กลุ่มผลิตภณัฑ์

วตัถุดิบ 
อุตสาหกรรม 

 กลุ่ม 
ผลิตภณัฑ์ 
วสัดุกอ่สร้าง 

 

รวม 

 กลุ่มผลิตภณัฑ์
วตัถุดิบ

อุตสาหกรรม 

 กลุ่ม 
ผลิตภณัฑ์ 
วสัดุกอ่สร้าง 

 

รวม 
ขายสุทธิ 940,959  493,978  1,434,937  946,981  380,245  1,327,226 
ตน้ทุนขาย (   866,127)  (  403,275)  (1,269,402)  (    850,009)  (   312,153)  (  1,162,162) 
ก  าไรขั้นตน้      74,832        90,703  165,535         96,972        68,092  165,064 
ค่าใช้จ่ายในการขาย     (     35,805)      (       30,371) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     (      88,860)      (        69,112) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (      12,235)      (         6,479)  
ก  าไร (ขาดทุน) จากอตัรา            
แลกเปล่ียน     (        9,018)      19,104       
รายไดอ่ื้น           15,964             2,290 
ส่วนแบ่งผลก  าไร (ขาดทุน)            
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (           700)                 309 
ก  าไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     34,881           80,805 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (       7,241)      (      26,235) 
ก  าไรส าหรับปี           27,640             54,570 

 
18. เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 
 

นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกจิตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก  าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกจิของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมให้ความสมดุลของจ านวน       
ความเส่ียงที่ยอมรับไดโ้ดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที่เกดิจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่าย
บริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการจดัการความเส่ียงของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มั่นใจว่าเกดิความสมดุล
ระหว่างความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปได้ที่ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีให้แกบ่ริษัทได้ภายใน
ก  าหนด เวลาโดยปกติของการคา้ เพื่อจดัการความเส่ียงน้ีบริษทัไดป้ระเมินความสามารถทางการเงินของลูกคา้เป็น
ระยะๆ  ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือหมายถึงความเส่ียงที่คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก  าหนดในสัญญาซ่ึงกอ่ให้เกดิ
ความเสียหายทางการเงินแกบ่ริษทั  ผูบ้ริหารของบริษัทเช่ือว่าบริษัทไม่มีความเส่ียงที่เป็นสาระส าคญั  เน่ืองจาก
บริษทัไดมี้การพิจารณาให้สินเช่ือแกลู่กคา้และมีการติดตามการช าระเงินของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด  
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

บริษทัมีลูกหน้ีการคา้  เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินภายใตส้ญัญาทรัสต์รีซีทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงกอ่ให้เกดิ
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในการบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน บริษทัไดท้  าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส่วนหน่ึง อย่างไรกดี็บริษัทยงัคงมีความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสต์รีซีทที่ไม่ได้ท  าสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ครอบคลุมไว ้
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีหน้ีสินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจ านวน 9.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(2553 :  6.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย หมายถึง ความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซ่ึง
ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  
 

บริษทัไดท้  าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Contract) กบัธนาคารต่างประเทศแห่ง
หน่ึงจ  านวนหน่ึงฉบบัส าหรับเงินตน้จ านวน 300 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมีก  าหนดเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัที่ 3 
มิถุนายน 2557                 
 

ควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนของรำคำสินค้ำ 
 

บริษทัใชน้โยบายในการลดความผนัผวนของราคาสินคา้ในการด าเนินธุรกจิ โดยบริษัทมีการใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้โดยใช้กล
ยทุธ์ในการป้องกนัความเส่ียงเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ดงัน้ี 
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บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
บริษทัไดท้  าสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากราคาทองแดง (Copper Swap and Option Contracts) กบัธนาคาร
ต่างประเทศแห่งหน่ึงจ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงไม่มีการส่งมอบสินคา้จริง โดยมีปริมาณตามสญัญาที่เปิดไวจ้  านวน 125 
ตนั สญัญาดงักล่าวครบก  าหนดในวนัที ่10 ตลุาคม 2555  
 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 
 

มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง จ  านวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะที่ท ั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินท รัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  บริษทัมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของตน้ทุนที่เกดิจากการแลกเปล่ียน
หรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษทัใชว้ิธีการและสมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  และลูกหน้ีการคา้ มีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม  เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก  าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนัมีราคาตามบญัชีใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรม  เน่ืองจากเงินฝากน้ีมีอัตราดอกเบี้ ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
 

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้  และเจา้หน้ีอ่ืนมีราคาตามบญัชีของหน้ีสิน
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ายตุิธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินน้ีจะครบก  าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร ไดแ้ก  ่
 พนับาท 
 2554  2553 
ค่าใชจ้่ายเก ีย่วกบัพนกังาน 53,050  44,633 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 26,899  16,866 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 11,968  7,286 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและค่าขนส่ง 9,448  7,980 
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ        23,300         22,718 
รวม      124,665         99,483 



บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ  ากดั (มหาชน)  แบบบแสดงรายการขอ้มูลประจ  าปี 2554 

                                                                                                                                                             
รายงานประจ  าปี 2554 หน้า  90 

 

บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 
 
20. ภำระผูกพันและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมี 
 

ก) ภาระผกูพนัส าหรับการซ้ือสิทธิการเช่าเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท 
 

ข) ภาระผกูพนัจากสญัญาสร้างอาคารคลังสินคา้และสัญญาด าเนินการสร้างอาคารพาณิชยท์ี่ยงัไม่แล้วเสร็จ
จ านวนเงินรวม 1.2 ลา้นบาท 
 

ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ที่ยงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงินรวม 1.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

ง) หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นจากการที่บริษัทให้ธนาคารแห่งหน่ึงออกหนังสือค  ้ าประกนับริษัทแห่งหน่ึงให้กบั
หน่วยงานรัฐบาลแห่งหน่ึงเพื่อประโยชน์ทางการคา้เป็นจ านวนเงินรวม  41.6 ลา้นบาท  
 

จ) หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นจากการที่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาล
แห่งหน่ึงเพื่อประโยชน์ทางการคา้เป็นจ านวนเงินรวม 0.6 ลา้นบาท  

 
21. กำรอนุมตัิงบกำรเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมตัิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

 


