
 



วิสยัทศัน ์       (VISION)(VISION)(VISION)(VISION)    

 มุ่งมั �นสู่ความเป็นผูน้าํในธุรกิจกระจายสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรมและ
วสัดกุ่อสรา้งที�สามารถสรา้งความเชื�อมั �นและความพึงพอใจสูงสุดให ้

ลกูคา้อยา่งตอ่เนื�อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

พนัธกิจ ((((MISSION)MISSION)MISSION)MISSION) 
   
 

    



พนัธกิจ (Mission)(Mission)(Mission)(Mission) 
    

PPPP    = Professional Teamwork = Professional Teamwork = Professional Teamwork = Professional Teamwork  
ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ ในสายงานที�เกี�ยวขอ้ง 
    

PPPP    = Product Expert            = Product Expert            = Product Expert            = Product Expert                
จดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการที�มีคณุภาพ มีความหลากหลายที�สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
 

MMMM    = Modern Management   = Modern Management   = Modern Management   = Modern Management       
พฒันาระบบการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั 
รวดเร็ว เพียงพอตอ่การบริหารจดัการ 
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ขอ้มูลพื� นฐานสาํหรบันักลงทุน 
 

ขอ้มูลทั �วไป 
 
ชื4อย่อหลกัทรพัย ์   : PPM  
ชื4อบรษิทั    : บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
ชื4อภาษาองักฤษ   : PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
ที4ตั �งสาํนกังานใหญ่  : 229 ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 
ประเภทธุรกจิ : ผูจ้ดัจาํหน่าย (Distributor) สนิคา้ประเภทโลหะเพื4อใชเ้ป็นวตัถุดบิ 

อุตสาหกรรม เช่น ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผ่นและมว้น, ลวดสแตน
เลส ลวดเหล็ก, อะลูมิเนียม, สแตนเลสชนิดแผ่นและม้วน รวมทั �งจัด
จําหน่ายสนิค้าประเภทวสัดุเพื4อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ท่อทองแดงและ
อุปกรณ์, ฉนวนยางป้องกนัความรอ้นและเยน็, อะลมูเินียมชทีทําหลงัคารดี
ลอน, ลวดเชื4อมเหลก็, ลวดเชื4อมสแตนเลส และอุปกรณ์อื4นๆ 

เลขทะเบยีนบรษิทั   : 0107574700563  
ทุนจดทะเบยีน   : จาํนวน 160 ลา้นบาท 
ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  : 160 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 160 ลา้นหุน้  

มลูค่าที4ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
โทรศพัท ์   : 0-628-6100 (อตัโนมตั)ิ 
โทรสาร    : 0-2628-6122, 0-2628-8591  
Web site   : www.ppm.co.th 
 
สาํนกัเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ ์
เลขานุการบรษิทั   : นางสาวภาวณีิ ตรกีาญจนานนัท ์
โทรศพัท ์    : 0-2628-6100 ต่อ 775 
โทรสาร    : 0-2628-6122 
e-mail address      : sec_co776@ppm.co.th   
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ที�ตั�งคลงัสินคา้ 
ที4ตั �งคลงัสนิคา้ (ศาลายา)  : 13/7 หมู่ 3 ตําบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท ์   : 034-246-179  
โทรสาร    : 034-246-076 
 

ที4ตั �งคลงัสนิคา้ (สนิโลหะไทย) : 4/11 หมู่ 5 ซอยบุญถนอม ถนนมหาวงษ์ อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130  

โทรศพัท ์   : 0-2393-1165, 0-2748-5197  
โทรสาร    : 0-2-748-5189 
 

 
ที4ตั �งคลงัสนิคา้ (ชลบุร)ี  : 17/9-10 หมู่ 3 ตําบลหนองขา้งคอก อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี20000 
โทรศพัท ์   : 038-150-528-31  
โทรสาร    : 038-150-532 
 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์  : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
ที4ตั �งสาํนกังาน  : 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์     : 0-2359-1200-1  
โทรสาร      : 0-2359-1259 
 
ผูส้อบบญัชี 
บรษิทัผูส้อบบญัช ี   : บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั 
ที4ตั �งสาํนกังาน     : 89 ซอยวดัสวนพล ูถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร 10500  
รายชื4อผูส้อบบญัช ี  : นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที4 2803 หรอื  

นายเมธ ี รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที4 3425  
โทรศพัท ์     : 0-2630-7500-5  
โทรสาร      : 0-2630-7506 
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ขอ้มูลสาํคญัทางการเงินโดยสรุป 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ฐานะทางการเงิน     

สนิทรพัยร์วม ลา้นบาท 1,008.73 1,016.36 1,083.36 

หนี�สนิรวม ลา้นบาท 520.29 521.63 546.01 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นบาท 488.45 494.72 537.34 
     

ผลการดาํเนินงาน     

รายไดจ้ากการขาย ลา้นบาท 1,327.23 1,434.94 1,452.00 

กาํไรก่อนดอกเบี�ยจ่ายและภาษเีงนิได ้ ลา้นบาท 80.50 32.58 75.66 

กาํไรสทุธ ิ ลา้นบาท 54.26 25.34 58.62 
     

อตัราส่วนทางการเงิน     

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 0.52 0.51 0.50 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 11.81 5.17 11.36 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 4.94 2.85 3.80 

อตัราสว่นหนี�สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 1.07 1.05 1.02 
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 
 

สาํหรบัภาพรวมเศรษฐกจิโลกในรอบปี 2555 ขยายตวัลดลงเมื4อเทยีบกบัปีก่อนหน้า เนื4องจากปญัหาวกิฤติ
หนี�สาธารณะของสหภาพยุโรปที4รุนแรงมากขึ�น ปญัหาการว่างงานในหลายๆ ประเทศที4อตัราการว่างงานยงัคงอยู่ใน
ระดบัสูง เช่น สเปน กรซี อติาล ีสหรฐัฯ และญี4ปุ่น รวมทั �งสถานการณ์การเงนิโลกธนาคารกลางหลายๆ ประเทศยงัมี
แนวโน้มคงอตัราดอกเบี�ยนโยบายใหอ้ยู่ระดบัตํ4าเพื4อกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิและการสรา้งงาน 

 

ทั �งนี� สําหรบัภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมไทยปี 2555 ยงัคงเป็นอีกหนึ4งปีที4ถือเป็นบททดสอบสําคญัของ
ผูป้ระกอบการไทย โดยมอุีปสรรคใหญ่ 2 ประการ ไดแ้ก่ ความเสยีหายจากมหาอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญของไทย โดยเฉพาะสหภาพยุโรปที4ปญัหาเริ4มส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั �งการประกอบธุรกิจของบรษิัท แต่ด้วยการบรหิารความเสี4ยงที4มปีระสทิธภิาพ การบรหิาร
องค์กรแบบบูรณาการ การกําหนดทศิทางการดําเนินธุรกจิที4มแีบบแผนชดัเจน ประกอบกบัการดําเนินธุรกจิภายใต้
หลกัการกํากบัดูแลกจิการที4ด ีทําใหบ้รษิทัไดผ้่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาไดด้ว้ยด ีผลประกอบการของบรษิทั พรพรหม
เมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื4อง 

 

ด้วยแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื4องของธุรกิจส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัแขง็แกร่งยิ4งขึ�น มฐีานะการทางการเงนิที4มั 4นคง และมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื4อง 
สาํหรบัการผลการดาํเนินงานปี 2555 บรษิทัมรีายไดร้วมทั �งสิ�น 1,486.88 ลา้นบาท เพิ4มขึ�นจากปีก่อนรอ้ยละ 3.12 จาก
รายไดร้วมในปี 2554 ซึ4งมจีํานวน 1,441.88 ลา้นบาท ทั �งนี� เมื4อพจิารณาจากผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และ
สภาวะเศรษฐกจิโดยรวม คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิหน็ควรเสนอที4ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจําปี 2556 พจิารณา
อนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ซึ4งคดิเป็นร้อยละ 30.02 
ของกาํไรสทุธขิองบรษิทั และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที4 23 พฤษภาคม 2556 

 

สําหรบัในปี 2556 บรษิัทยงัคงดําเนินธุรกจิโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยคุณภาพการบรกิารที4จะทําให้
ลกูคา้พงึพอใจสงูสุด รวมทั �งจะร่วมบรหิารงานโครงการต่างๆ ที4กําลงัพฒันาขึ�นใหม่ใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
ในนามของผู้บริหารขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ที4มีส่วน
เกี4ยวขอ้งทุกภาคส่วนที4ได้ใหค้วามไวว้างใจและสนับสนุนให้บรษิัทดําเนินธุรกจิและเตบิโตได้อย่างแขง็แกร่งตลอดมา 
รววมทั �งความร่วมมอืร่วมใจของพนักงานทุกระดบั การทํางานอย่างเป็นระบบ การวางแผนงานและการบรหิารความ
เสี4ยงอย่างรอบคอบที4สนับสนุนใหก้จิการของบรษิทัประสบความสาํเรจ็ดว้ยดมีาโดยตลอด และขอใหค้ํามั 4นว่า บรษิทัจะ
ยงัคงดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ยึดมั 4นในหลกับรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกบัการเป็นกลไกที4สําคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบที4มต่ีอสงัคมและสิ4งแวดลอ้ม เพื4อผลกัดนัใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยั 4งยนืต่อไป 

 
 
 
                                         
       (นายปกรณ์ บรมิาสพร)      (นายชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์) 
          ประธานกรรมการ              กรรมการผูจ้ดัการ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 
 

บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนก่อตั �งบรษิทัเมื4อวนัที4 21 กนัยายน 2535 โดยมนีาย
ชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์ และนางกนกกร แทนไกรศร ผูม้ปีระสบการณ์ ความรูแ้ละความเชี4ยวชาญในการดาํเนินธุรกจิจดั
จําหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลอืง (Copper and Brass) ชนิดแผ่นและมว้นที4ใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติ
สนิคา้อุตสาหกรรมมานานกว่า 20 ปี โดยมทีุนจดทะเบยีนเริ4มแรก 2 ลา้นบาท  

 

บรษิทัเริ4มทาํธุรกจิโดยการเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัในประเทศของผูผ้ลติที4มศีกัยภาพสงูในประเทศเกาหล ีต่อมา
ในปี  2541 บรษิทัไดข้ยายธุรกจิสู่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยไดเ้ริ4มนําเขา้วสัดุเพื4อใชใ้นงานระบบของโครงการก่อสรา้ง
ขนาดใหญ่ ซึ4งประกอบด้วยท่อทองแดง พรอ้มอุปกรณ์ และฉนวนยางป้องกนัความรอ้นในระบบทําความเยน็ รวมทั �ง
เริ4มนําเขา้และจดัจําหน่ายลวดสเตนเลสจากประเทศเกาหล ีทั �งนี� เนื4องจากบรษิัทเลง็เหน็ถึงโอกาสในการเตบิโตของ
สนิคา้ประเภทดงักล่าว  

 

ทั �งนี� บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดัเมื4อวนัที4  11 พฤศจกิายน 2547 ดว้ยทุน
จดทะเบยีนจาํนวน 160 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 160 ลา้นหุน้ มลูค่าที4ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมทีุนที4เรยีก
ชาํระแลว้จาํนวน 160 ลา้นบาท 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที4เปิดดําเนินธุรกิจ บริษัทมีการพฒันาอย่างต่อเนื4องทั �งในด้านการเพิ4มจํานวน
ผลิตภัณฑ์เพื4อจดัจําหน่ายและการให้บริการแก่ลูกค้าของบรษิัท โดยปจัจุบนันอกเหนือจากการเป็นผู้จดัจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ประเภทโลหะที4ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางแลว้ บรษิทัยงัใหบ้รกิารจดัการและเกบ็สนิคา้สาํรองใหก้บั
ลกูคา้ บรกิารขนส่งสนิคา้ บรกิารรบัเหมางานรบัช่วงและจดัหาสนิคา้ รวมถงึบรกิารอื4นที4ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
ลกูคา้ของบรษิทัอกีดว้ย  

 

การเปลี4ยนแปลงและพฒันาการที4สาํคญัของบรษิทัในช่วง 3 ปีที4ผ่านมามรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
 

ปี 2555 
• ที4ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเมื4อวนัที4 24 ธนัวาคม 2555 มมีตอินุมตัโิครงการก่อสรา้งคอมมูนิตี� มอลล์ ชื4อ

โครงการ “เดอะ ศาลายา” ขนาดเนื�อที4ดนิประมาณ 10 ไร่ ตั �งอยู่ที4ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ซึ4งเป็นที4ดินที4บริษัทได้ทําการจดสิทธิการเช่ากับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์
งบประมาณการก่อสรา้งรวมทั �งสิ�น 185 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื4อเพิ4มมูลค่าใหก้บัที4ดนิและเพิ4มรายได้
ใหก้บับรษิทั 

• วนัที4 13 กนัยายน 2555 บรษิัทร่วมลงนามในเอกสารบนัทึกความเขา้ใจเพื4อจดัตั �งโรงงานผลติอะลูมเินียม
เคลอืบสกีบับรษิทั ชางซู ไคด ีเดคเคอเรชั 4น แมทเีรยีล จาํกดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื4อตอบสนองความต้องการ
สนิคา้ในตลาดที4เพิ4มสงูขึ�น 

 
 
 



    
 
 
 
                  

10 บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
 

Leading Integrated Metal Center & ServicesLeading Integrated Metal Center & ServicesLeading Integrated Metal Center & ServicesLeading Integrated Metal Center & Services    

• คณะผูบ้รหิารบรษิัทได้ร่วมฉลองวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมทางหลวงปีที4 100 โดยไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิดา้น
การตลาดสนิค้าแผ่นอะลูมเินียมชที K-ROOF พรอ้มงานติดตั �ง โดยนายวนัชยั ภาคลกัษณ์ อธบิดกีรมทาง
หลวง ไดม้อบหมายใหน้ายสถติย ์เลาหเจรญิยศ รองอธบิดกีรมทางหลวง เป็นผูร้บัมอบแทนจาํนวน 100 หลงั 
เพื4อใชใ้นงานปรบัปรุงศาลาทางหลวงทั �งในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นครนายก เพชรบุรี เชียงใหม่ แพร่ พิษณุโลก 
อุตรดติถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ตาก สกลนคร นครพนม หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครราชสมีา 
มหาสารคาม สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีชลบุร ีประจวบครีขีนัธ ์นครศรธีรรมราช สงขลา กระบี4 มูลค่ารวมทั �งสิ�น 
1,600,000 บาท ในวนัที4 27 เมษายน 2555 

• วนัที4 14 กนัยายน 2555 บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัรางวลั “สถานประกอบการดเีด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ์
และสวสัดกิารแรงงานประจําปี 2555” นับเป็นครั �งที4 4 ติดต่อกนั จดัโดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

• บรษิัทได้จดัทําสปอตโฆษณาทางวิทยุเพื4อประชาสมัพนัธ์สนิค้าอะลูมเินียมชีท K-ROOF กบับรษิัท ลูกทุ่ง
เน็ตเวริค์ จํากดั ผู้ผลติรายการวทิยุ “ลูกทุ่งเน็ตเวริ์ค” ส่งกระจายเสยีงในระบบ “F.M.” ทั �งหมด 62 สถานีทั �ง
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นระยะเวลา 6 เดอืน มูลค่า 1,548,000 บาท 
และวทิยุท้องถิ4น จงัหวดัชุมพร นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี นครสวรรค์ เชยีงใหม่ พษิณุโลก เพชรบูรณ์ 
ลาํปาง และกระบี4 เป็นระยะเวลา 3 เดอืน มลูค่ากว่า 100,000 บาท ตั �งแต่เดอืนเมษายน – กนัยายน 2555 

• บรษิทัไดร้บัการรบัรองแผ่นอะลูมเินียมชที K-ROOF จากมหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรแีละพระจอมเกลา้
พระนครเหนือในเรื4องการสะทอ้นแสงที4มมีากกว่าวสัดุทั 4วไป การดูดกลนืความรอ้นน้อย ทําให้มคีวามเยน็ใต้
แผ่นอะลูมเินียมที4มากกว่าวสัดุทั 4วไปถงึ 3-12 องศา รวมถงึคุณสมบตัเิด่นพเิศษ เยน็ เบา ทนทาน ต้านสนิม
ดว้ย 

• บรษิัทได้รบัการรบัรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 มผีลให้บรษิัทเป็น 1 ใน 10 บรษิัทแรกของประเทศ
ไทยที4ได้รับการรับรองนี�  โดยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการหลังจากการตรวจประเมินกับคณะ
กรรมการบรหิารระบบคุณภาพจาก URS 
 

ปี 2554 
• วนัที4 19 มกราคม 2554 บรษิัท นิสสนั สปรงิ (ประเทศไทย) ผู้ผลติชิ�นส่วนลวดสปรงิ และบรษิทั บ๊อช ออโต

โมทฟี   (ประเทศไทย) จํากดั (BOSCH) ผูผ้ลติเครื4องมอืไฟฟ้าสาํหรบัธุรกจิและอุตสาหกรรมไดเ้ขา้เยี4ยมชม
การดาํเนินงานคลงัสนิคา้ของบรษิทั 

• วนัที4 15 กุมภาพนัธ ์2554 บรษิทัได้นําคณะผูผ้ลติอะลูมเินียมจากประเทศจนีโดย Mr.Tan Jun International 
Business Manager, Mr.Tan Bu Jung ผู้ เชี4ยวชาญด้านอะลูมิเนียมของจีน และ Mr.Chen Guo Zhen 
Minister of Technology and Quality Department จาก Huafon Aluminium Corporation เยี4ยมชมการ
ดาํเนินงานของบรษิทั ฟอรม์ลู่าอุตสาหกรรม จาํกดั (Formula Industries Co., Ltd.) ผูผ้ลติหมอ้นํ�าอะลมูเินียม 
แบรนด ์“ฟอรม์ลู่า”  

• วนัที4 3 มนีาคม 2554 ผูบ้รหิารของบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) ไดส้ง่มอบไฟฉายจาํนวน 3,000 
กระบอก และเงนิบรจิาคจํานวน 20,000 บาท เพื4อบรรเทาทุกขใ์ห้ผูป้ระสบภยัแผ่นดนิไหวและคลื4นสนึามใิน
ประเทศญี4ปุ่น โดยมนีายทศพร มูลศาสตรสาทร ผูอ้ํานวยการกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ใหเ้กยีรติ
รบัมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ  
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• วนัที4 3 มนีาคม 2554 บรษิัทได้ลงนามร่วมกบั Mr.You Xiaoping President ของบรษิัท Huafon Aluminium 
Corporation (ประเทศจนี) แต่งตั �งเป็นผูแ้ทนจาํหน่ายอะลมูเินียมของ Huafon แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย 
โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของ Huafon และ Mr.Tan Bu Jung ผูเ้ชี4ยวชาญดา้นอะลูมเินียมของจนีร่วมเป็นสกัขี
พยาน ณ โรงงานผลิตอะลูมิเนียมคุณภาพสูงของ Huafon Aluminium Corporation ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ทั �งนี� เพื4อเพิ4มขดีความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการที4หลากหลายของวตัถุดบิประเภท
อะลมูเินียมในตลาดอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ ในประเทศไทย 

• วนัที4 4-5 มนีาคม 2554 บรษิัทนําคณะผู้บรหิารระดบัสูง คณะวศิวกรอาวุโสด้านงานระบบปรบัอากาศ และ
เจา้หน้าที4ของบรษิทั ไทคชิา (ประเทศไทย) จาํกดั เดนิทางไปศกึษาเยี4ยมชมการผลติและจดัเกบ็สตอ็กฉนวน
ยางกนัความรอ้นแบรนด ์K-FLEX ณ โรงงานผูผ้ลติฉนวนยางกนัความรอ้น K-FLEX ประเทศมาเลเซยี โดยม ี
Mr. Anthony Choo Project Sales Manager K-FLEX Malaysia และทมีงาน K-FLEX ใหก้ารต้อนรบัและพา
เยี4ยมชมงาน พรอ้มบรรยายความรูเ้กี4ยวกบัผลติภณัฑฉ์นวนยาง 

• บริษัทได้รบัรางวลัเชิดชูเกียรติ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 
ประจาํปี 2554 ซึ4งนบัเป็นปีที4 3 ตดิต่อกนั จดัโดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

• บรษิทันําระบบ BI (Business Intelligence) มาปรบัใชใ้นการทาํงานเพื4อเพิ4มประสทิธภิาพการบรหิารงานขาย 
งานจดัซื�อ และงานคลงัสนิคา้ 

 

 ปี 2553  
• บรษิทัมุ่งมั 4นในการขยายฐานลกูคา้กลุ่มผลติภณัฑล์วดเชื4อม โดยการเพิ4มโอกาสทางการขายดว้ยการนําเขา้เครื4อง

เชื4อมเขา้มาจาํหน่ายเพื4อตอบสนองความตอ้งการของตลาด ซึ4งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากผูใ้ชง้าน 
• บริษัทนําระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้ในการทํางานเพิ4มประสิทธิภาพการ

บรหิารงานขายและบรกิารลกูคา้ 
• บรษิัทนําระบบ WMS (Warehouse Management System) มาใช้ในการทํางานเพื4อเพิ4มประสทิธภิาพการ

บรหิารงานคลงัสนิคา้  
• วนัที4 30 เมษายน 2553 บรษิัทเพิ4มศกัยภาพบุคลากรฝ่ายขายและการตลาดโดยการจดัอบรมหลกัสตูร “เทคนิค

การบรหิารงานขายอย่างมปีระสทิธภิาพ” จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารยว์ชัระ เกษสาํล ี  
• วนัที4 28 พฤษภาคม 2553 บรษิทัเพิ4มศกัยภาพบุคลากรทุกหน่วยงานโดยการจดัอบรมหลกัสตูร “การทาํงานแนว

ใหม่และเทคนิคการบรกิารลกูคา้” จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารยจ์ุลชยั จุลเจอื  
• วนัที4 28 พฤษภาคม 2553 บรษิทัไดม้อบโอกาสทางการศกึษาใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโปง่แย ้จงัหวดัเพชรบุร ี

โดยมอบทุนการศกึษาและสนับสนุนการจดัซื�อเกา้อี�พลาสตกิสาํหรบันั 4งรบัประทานอาหาร รวมทั �งเขา้ร่วมกจิกรรม
ปลกูปา่ลดโลกรอ้นกบัน้องๆ ดว้ย  

• วนัที4 31 กรกฎาคม 2553 บริษัทเพิ4มศักยภาพบุคลากรทุกหน่วยงานโดยการจดัอบรมหลกัสูตร “การสร้าง
สมัพนัธภาพที4ดใีนการทาํงาน” จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารยพ์รชยั แกว้ประเสรฐิ 

• วนัที4 27 สงิหาคม 2553 บรษิทัไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัรางวลั “สถานประกอบกจิการดเีด่นดา้นแรงงานสมัพนัธ์
และสวัสดิการแรงงานประจําปี 2553”  ซึ4งนับเป็นปีที4 2 ติดต่อกันจาก ฯพณฯ นายอภิสิทธิ � เวชชาชีวะ 
นายกรฐัมนตร ีเพื4อประกาศเกยีรติคุณสําหรบัสถานประกอบกิจการที4เป็นแบบอย่างที4ดีด้านการจดัระบบ
แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงานใหไ้ดม้าตรฐาน รวมถงึความร่วมมอืระหว่างนายจา้งและลูกจา้งที4มต่ีอ
กนั จดัโดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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• วนัที4 11-12 กนัยายน 2553 บรษิัทให้ความรูท้างการศกึษาร่วมกบัศูนยอ์าชวีศกึษานานาชาตแิละอาชวีศกึษา
จงัหวดัอุดรธานี โดยสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารและบุคลากรกลุ่มสนิคา้ลวดเชื4อม KISWEL ร่วมเป็นวทิยากรโครงการ
ฝึกอบรมวชิาชพี หลกัสตูรนานาชาติ สาขาวชิาชพีช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หลกัสูตร “การเชื4อมซ่อมบํารุง
เหลก็หล่อ (Welding Repairs of Cast Iron)” ณ โรงแรมต้นคนู จงัหวดัอุดรธานี 

• วนัที4 15 พฤศจิกายน 2553 คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงนามในพิธีเซ็นสัญญารบัการสนับสนุนวงเงินสินเชื4อเพื4อ
หมุนเวยีนในธุรกจิร่วมกบันายปิต ิตณัฑเกษม ประธานเจา้หน้าที4บรหิารธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย 
จาํกดั (มหาชน) (TMB) 

• วนัที4 8 มนีาคม 2553 บรษิัทชนะการประกวดราคาแผ่นป้ายทะเบยีนรถยนต์สสีม้และสเีหลอืง แผ่นป้ายทะเบยีน
รถบรรทุก รถโดยสารสเีหลอืง ของกรมการขนส่งทางบก สาํหรบัป้ายทะเบยีนรถยนตแ์ละรถบรรทุกที4ใชใ้นปี พ.ศ.
2554 มลูค่าสญัญารวมทั �งสิ�น 6,348,524.00 บาท  

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บรษิัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัจําหน่ายผลติภัณฑ์โลหะเพื4อใช้เป็นวตัถุดิบสําหรบัอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมผลติชิ�นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลติอุปกรณ์ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมผลติสปรงิ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์และอุตสาหกรรมเครื4องใชใ้นครวัเรอืน เป็นต้น รวมทั �งวสัดุเพื4อใชใ้น
การก่อสร้าง โดยบรษิัทให้ความสําคญัในการคดัเลอืกผลติภัณฑ์ที4มีคุณภาพที4ผลติโดยผู้ผลติที4ได้รบัการยอมรบัอย่าง
กวา้งขวางทั 4วโลก ทั �งนี� ในปจัจุบนับรษิทัเป็นผู้จดัจําหน่ายหลกัให้กบัผู้ผลติผลติภณัฑ์โลหะที4มคีุณภาพทั �งในประเทศ
และต่างประเทศจาํนวนกว่า 10 ราย  
 

ผลติภณัฑห์ลกัที4บรษิทัจดัจาํหน่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัต่อไปนี� 
 

1) ผลติภณัฑว์ตัถุดบิอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 
ก. ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผ่นและมว้น ท่อทองเหลอืง และอุปกรณ์ (Copper and Brass) 
ข. ลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ (Stainless Steel and Steel Wire) 
ค. อะลมูเินียมชนิดแผ่นและมว้น (Aluminium) 
ง. อะลมูเินียมชนิดมว้นเกรดพเิศษเพื4ออุตสาหกรรมหลงัคา (Aluminium Coil for Roofing) 
จ. สแตนเลสชนิดแผ่นและมว้น (Stainless Steel) 

 

2) ผลติภณัฑว์สัดุเพื4อใชใ้นการก่อสรา้ง แบ่งเป็น 
ก. ท่อทองแดงและอุปกรณ์ (Copper Tube) 
ข. ฉนวนยางป้องกนัความรอ้น (Insulation)  
ค. วสัดุอื4นๆ ไดแ้ก่ ท่อสง่ลม อุปกรณ์ตดิตั �ง เป็นตน้ 
ง. อะลมูเินียมชทีทาํหลงัคารดีลอน (Aluminium Roof Sheet) 
จ. ลวดเชื4อมเหลก็และลวดเชื4อมสเตนเลส (Welding Consumables) 

 



 

รายงานประจาํปี 2555 13131313    

 

    

โครงสรา้งรายได ้

รายไดร้วมของบรษิทัเพิ4มขึ�นจากจาํนวน 1,441.88 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็นจาํนวน 1,486.88 ลา้นบาท ในปี 
2555 คดิเป็นอตัราการเพิ4มขึ�นรอ้ยละ 3.12 ซึ4งสามารถแจกแจงรายไดจ้ากการขายแต่ละสายผลติภณัฑไ์ดด้งันี� 

 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายได้จากการขายวตัถดิุบอตุสาหกรรม 

- ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผน่และมว้น 
ท่อทองเหลอืง และอุปกรณ์ 

  528.76      39.77    510.30      35.17    510.95     34.65  

- ลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ 146.31      11.00    118.64        8.18    116.77       7.92  

- อะลูมเินียมและสเตนเลสชนิดแผ่นและมว้น   271.91      20.45    312.02      21.51    336.47     22.82  

รวมรายไดจ้ากการขายวตัถุดบิอุตสาหกรรม   946.98      71.23    940.96      64.85    964.19     65.38  

รายได้จากการขายวสัดเุพื'อใช้ในการก่อสร้าง 

- ท่อทองแดงและอุปกรณ์อื4นๆ   304.15      22.88    398.36      27.46    394.16     26.73  

- ฉนวนยางป้องกนัความรอ้นและอุปกรณ์อื4นๆ     76.10        5.72      95.62        6.59    93.64     6.35  

รวมรายไดจ้ากการขายวสัดเุพื4อใช้ในงานก่อสรา้ง   380.25      28.60    493.98      34.05    487.80     33.08  

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,327.23      99.83  1,434.94      98.90  1,451.99     98.46  

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี4ยน           -   -    (9.02) (0.63)     12.16  0.82 

รายไดอ้ื4น 1)        2.29        0.17      15.96        1.10      22.73       1.54  

รวมรายได้ 1,329.52  100.00 1,441.88  100.00 1,486.88  100.00 

หมายเหตุ :  1) รายไดอ้ื �น ไดแ้ก่ ดอกเบี�ยรบั, เงนิชดเชยจากเงนิประกนัภยั เป็นต้น 

 
เมื4อพจิารณารายไดข้องแต่ละสายผลติภณัฑ์ จะเหน็ว่า รายได้จากการขายทองแดงและทองเหลอืงในปี 2555 

เพิ4มขึ�นจากปี 2554 เพยีงเลก็น้อย จาก 510.30 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็นจาํนวน 510.95 ลา้นบาท  
 

สาํหรบัลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ที4มรีายได้จากการขายลดลงจาก 146.31 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 
118.64 ล้านบาท ในปี 2554  และในปี 2555 การเติบโตของรายได้ยงัคงมปีรมิาณที4ลดลงจากเดมิที4จํานวน 116.77 
ลา้นบาท ทั �งนี� เป็นผลมาจากลกูคา้หลายรายของบรษิทัซึ4งเป็นผูผ้ลติสปรงิไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมหาอุทกภยัเมื4อ
ปลายปี 2554 ทําใหต้้องมกีารยา้ยโรงงานและตดิตั �งเครื4องจกัรใหม่ รวมถงึมกีารยา้ยโรงงานกลบัมายงัที4ตั �งเดมิดว้ย จงึ
ทาํใหค้วามสามารถในการผลติและปรมิาณการใชว้ตัถุดบิมกีารชะลอตวัในปี 2555 แมจ้ะยงัคงมคีวามตอ้งการที4เพิ4มขึ�น
กต็าม 
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รายไดจ้ากอะลูมเินียมและสเตนเลสมกีารปรบัตวัเพิ4มขึ�นจาก 271.91 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 312.02  ล้านบาท 
ในปี 2554 และในปี 2555 การเตบิโตของรายไดย้งัคงเพิ4มขึ�นอย่างต่อเนื4องที4จํานวน 336.47 ลา้นบาท ทั �งนี� เป็นผลมาจาก
สนิคา้อะลมูเินียมทั �งชนิดแผ่นและมว้นเป็นสนิคา้ที4มอีตัราการใชง้านจากลูกคา้อย่างต่อเนื4อง โดยบรษิทัมคีวามมุ่งมั 4นที4
จะขยายตลาดธุรกจินี�อย่างเตม็ที4ต่อไป 

 

รายไดจ้ากการขายวสัดุเพื4อใชใ้นการก่อสรา้งเพิ4มขึ�นจากจาํนวน 380.25 ลา้นบาท ในปี 2553 เป็นจาํนวน 493.98 ลา้น
บาท ในปี 2554 แต่ในปี 2555 รายไดป้รบัตวัลดลงเป็น 487.80 ลา้นบาท เนื4องจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งหลายโครงการ
ไดร้บัผลกระทบจากมหาอุทกภยัดว้ยเช่นกนั รวมถงึปญัหาการขาดสภาพคล่องมาดาํเนินงานต่อเนื4อง และปญัหาดา้น
การขาดแคลนแรงงานก่อสรา้งดว้ย 
  



 

รายงานประจาํปี 2555 15151515    

 

    

ปัจจยัความเสี�ยง 
 

ปจัจยัความเสี4ยงในการประกอบธุรกิจของบรษิัทที4อาจส่งผลกระทบถึงผลการดําเนินงานของบรษิัทและ
ผลตอบแทนในการลงทุนของผูล้งทุน สรุปไดด้งันี� 
 

1. ความเสี�ยงทางดา้นสภาพคล่องจากนโยบายการเก็บสินคา้คงเหลือ 
 

เนื4องจากลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิัทเป็นการซื�อสนิค้าเพื4อนํามาจดัจําหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ (Trading 
Business) โดยมีสนิค้าหลากหลายประเภทไว้พร้อมให้บรกิารตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี� บริษัทยงัมี
นโยบายการให้บรกิารเกบ็สนิค้าสํารองสําหรบัลูกค้า ประกอบกบัการที4สนิค้าส่วนใหญ่ที4บรษิัทจดัจําหน่ายในปจัจุบนัม ี
Lead Time ที4ค่อนขา้งนานประมาณ 45-90 วนั บรษิัทจงึมคีวามจําเป็นที4จะต้องเกบ็สนิค้าคงเหลอืไว้ให้เพียงพอที4จะ
สามารถทาํใหล้กูคา้มั 4นใจไดว้่า บรษิทัจะสามารถสง่มอบสนิคา้ไดท้นัตามความตอ้งการของลูกคา้ ซึ4งถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ
ของบรษิทัที4มเีหนือคู่แขง่ 

  

จากเหตุผลดงักล่าวอาจทําให้บรษิัทมคีวามเสี4ยงในการมสีนิค้าคงเหลอืจํานวนมาก ซึ4งจะก่อให้เกดิภาระกบั
บรษิทัทั �งในดา้นค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็สนิคา้และสภาพคล่อง ซึ4งภาระในการจดัเกบ็และบรหิารสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวจะ
แปรผนัไปตามยอดขายสนิคา้ที4เพิ4มขึ�น ดงันั �น หากยอดขายของบรษิทัมกีารเตบิโตอย่างมนียัสาํคญัและต่อเนื4อง บรษิทั
จะต้องจดัหาเงนิทุนเพิ4มเตมิเพื4อนํามาใชใ้นการประกอบธุรกจิ อย่างไรกต็าม การที4บรษิทัมคีวามสมัพนัธท์ี4ดกีบัผูผ้ลติ
สนิคา้ (Supplier) ทําใหไ้ดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากผูผ้ลติสนิคา้ในการเกบ็รกัษาสนิคา้บางส่วนที4ยงัไม่ถงึกาํหนด
สง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้จงึทาํใหบ้รษิทัสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัไดใ้นระดบัหนึ4ง  
 

นอกจากนี� ด้วยประสบการณ์ในการบริหารสนิค้าคงเหลือของบรษิัทและการมีฐานลูกค้าจํานวนมากและ
หลากหลาย ทําให้บรษิัทสามารถบรหิารจดัการและจดัจําหน่ายสนิค้าที4บรษิัทเกบ็ไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แม้จะมี
ภาวะราคาแร่ที4ผนัผวน เนื4องจากสนิคา้คงเหลอืดงักล่าวจําเป็นต้องคงความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาขายดว้ย
เช่นกนั  ยิ4งไปกว่านั �น เพื4อเป็นการป้องกนัความเสี4ยงดงักล่าวอกีทางหนึ4ง บรษิทัยงัมนีโยบายในการเกบ็รกัษาสนิคา้ใน
รูปแบบที4จะช่วยเพิ4มความยืดหยุ่นในการแปรรูปสินค้าเพื4อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที4เปลี4ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เช่น บรษิัทมนีโยบายที4จะเก็บผลิตภัณฑ์ทองแดงและทองเหลอืงชนิดม้วนให้มีหน้ากว้างมากที4สุดเพื4อที4จะ
สามารถตัดซอยให้มีขนาดที4ตรงกบัความต้องการของลูกค้า หรอืการใช้ฐานข้อมูลในการวเิคราะห์ขนาดหน้ากว้างที4
แน่นอน ซึ4งควรสั 4งซื�อและจดัเกบ็เพื4อรองรบัความต้องการได้อย่างรวดเรว็และประหยดัค่าใช้จ่ายตดัซอย อย่างไรกด็ ี
เศษโลหะที4เหลอืจากการตดัซอย บรษิทัสามารถขายคนืใหก้บัผูผ้ลติเพื4อนําไปหลอมรดีกลบัมาเป็นสนิคา้ใหม่ได ้ 

 

ตลอดระยะเวลาที4ผ่านมา แมบ้รษิัทยงัไม่เคยประสบปญัหาจากการขายสนิค้าไม่ไดห้รอืการมสีนิค้าคงเหลอื
ค้างเป็นจํานวนมาก (Dead Stock) จนก่อให้เกิดภาระเกินกว่าที4บริษัทจะบรหิารจดัการได้แต่อย่างใด เพื4อป้องกัน
ปญัหากรณีที4เกดิเหตุการณ์ลูกค้าทั �งปวงของบรษิัทได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลกทั �งในด้านปรมิาณความ
ตอ้งการและราคาวตัถุดบิมคีวามผนัผวนแบบฉับพลนัและรุนแรง บรษิทัจงึมกีารควบคุมการระบายสนิคา้ใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยเริ4มจากกาํหนดการรบัเขา้สนิคา้ กําหนดตําแหน่งจดัเกบ็ที4สามารถควบคุมระยะเวลาการจดัเกบ็ กาํหนด
ตารางการขนส่งสนิคา้ของลูกคา้แต่ละราย ลดปรมิาณการเกบ็สนิค้าสาํรองกรณีที4ลูกคา้ไม่สามารถกําหนดแผนการใช้
วตัถุดบิที4แน่นอนใหแ้ก่บรษิทั 
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2. ความเสี�ยงทางดา้นสภาพคล่องและความเสี�ยงดา้นการใหส้ินเชื�อ 
 

ความเสี4ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปได้ที4ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี�ให้แก่บรษิัทได้
ภายในกําหนดเวลาโดยปกตขิองการคา้ เพื4อจดัการความเสี4ยงนี� บรษิทัไดป้ระเมนิความสามารถทางการเงนิของลกูคา้
เป็นระยะๆ  ความเสี4ยงด้านการให้สนิเชื4อหมายถึงความเสี4ยงที4คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดในสญัญา ซึ4งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษัท ผู้บริหารของบริษัทเชื4อว่าบริษัทไม่มีความเสี4ยงที4เป็นสาระสําคัญ 
เนื4องจากบรษิัทได้มกีารจดัตั �งหน่วยงานควบคุมสนิเชื4อเพื4อทําการพจิารณาคําขอสนิเชื4อให้แก่ลูกค้า วเิคราะห์ความ
เสี4ยง ประเมนิคุณภาพหนี� รวมถงึการหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขและการตดิตามการชําระเงนิของลกูคา้อย่างใกลช้ดิ ผล
จากการจดัตั �งหน่วยงานดงักล่าวบรษิัทสามารถควบคุมและรกัษาระดบัอตัราหมุนเวยีนจํานวนวนัในการเกบ็หนี�และ
สามารถลดปรมิาณหนี�ที4มอีายุเกนิกําหนดไดด้ ีนอกจากนี� บรษิัทยงัใชบ้รกิารที4ปรกึษาทางกฎหมายเพื4อให้คําแนะนํา 
วเิคราะห์สถานภาพการติดตามหนี� กําหนดแนวการบรหิารจดัการหนี� รวมถึงกรณีที4ต้องดําเนินการทางกฎหมายกบั
ลกูหนี�ที4มปีญัหา 
 

3.  ความเสี�ยงจากการพึ�งพาผูผ้ลิตสินคา้ (Supplier) นอ้ยราย 
 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะสาํหรบัใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั �งวสัดุเพื4อใชใ้นการ
ก่อสรา้ง โดยสั 4งซื�อสนิคา้โดยตรงจากผูผ้ลติสนิคา้แต่ละประเภท ในปี 2555 บรษิทัไม่มกีารสั 4งซื�อสนิคา้จากผูผ้ลติรายใด
ในสดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดสั 4งซื�อสนิคา้รวม ยกเวน้สดัสว่นการสั 4งซื�อสนิคา้แต่ละชนิด บรษิทัจะมกีารสั 4งซื�อสนิคา้
จากผูผ้ลติหลกัแต่ละรายคดิเป็นสดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 30 ดงันั �น อาจถอืไดว้่าบรษิทัมคีวามเสี4ยงกรณีที4ผูผ้ลติสนิคา้ไม่
สามารถสง่สนิคา้ตามคาํสั 4งซื�อหรอืผูผ้ลติขายสนิคา้โดยตรงใหก้บัลกูคา้โดยไมผ่่านบรษิทัหรอืแต่งตั �งใหผู้จ้ดัจาํหน่ายราย
อื4นเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัแทนบรษิทั ซึ4งจะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั  
 

อย่างไรกต็าม ตลอดระยะเวลา 20 ปีที4บรษิัทดําเนินธุรกจิยงัไม่เคยประสบปญัหาดงักล่าวแต่อย่างใด ทั �งนี� 
เนื4องจากผูผ้ลติแต่ละรายต่างกม็คีวามมั 4นคงและเป็นบรษิทัที4มชีื4อเสยีงเป็นที4ยอมรบัทั 4วโลก รวมทั �งสนิคา้ของผูผ้ลติ
ดงักล่าวยงัไดร้บัการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน ISO และมรีะบบควบคุมภายในที4รดักุม โดยบรษิทัมกีารศกึษาขอ้มลูและ
นโยบายที4ชดัเจนของผู้ผลติทุกรายอย่างละเอยีดเพื4อป้องกนัปญัหาอนัอาจเกดิจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายของ
ผู้ผลติบางราย ในกรณีพิเศษดงักล่าว บรษิัทมนีโยบายพิจารณาเพิ4มตราสนิค้า (Brand) จากผู้ผลติรายอื4นที4น่าเชื4อถือ 
โดยสนิคา้จะตอ้งไดม้าตรฐานสากลและเป็นที4ยอมรบัทั 4วโลก 

 

นอกจากนี� บรษิทัยงัมแีผนการตลาดที4ชดัเจนและความสมัพนัธท์ี4ดแีละยาวนานกบัผูผ้ลติสนิคา้ ทําให้บรษิทัมี
อํานาจต่อรองในการซื�อสนิค้ามากขึ�นและส่งผลใหส้ามารถสรา้งความเชื4อมั 4นให้กบัลูกคา้ได้มากยิ4งขึ�น ทั �งนี� บรษิัทยงั
สามารถเอื�อประโยชน์ในการทาํธุรกจิใหแ้ก่ผูผ้ลติสนิคา้ไดอ้กีดว้ย เช่น การที4บรษิทัมรีะบบการเกบ็สนิคา้สาํรองและมฐีาน
ลกูคา้ขนาดใหญ่ ทําใหส้ามารถสั 4งสนิคา้เป็นจาํนวนมากได ้โดยการรวบรวมคําสั 4งซื�อจากลูกคา้ทั �งรายใหญ่และรายย่อย
ที4มปีรมิาณการสั 4งซื�อไม่ครบตามจํานวนคําสั 4งซื�อขั �นตํ4าที4ผูผ้ลติกําหนด ซึ4งวธิกีารดงักล่าวจะทําใหผู้ผ้ลติสามารถขาย
สนิคา้ไดม้ากขึ�นและในขณะเดยีวกนักจ็ะช่วยลดตน้ทุนในการสั 4งซื�อสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ไดด้ว้ย  
 

4. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของตน้ทุนสินคา้  
 

ผลิตภัณฑ์โลหะที4บรษิัทเป็นผู้จดัจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิค้าหลกัทั 4วไป (Base Metal Commodities) ที4มี
ราคาผนัแปรตามราคาซื�อขายในตลาดโลก โดยจะขึ�นอยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานของสนิแร่แต่ละชนิดทั 4วโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ4ง ทองแดง สงักะส ีนิกเกลิ และอะลูมเินียม ซึ4งเป็นสนิแร่หรอืวตัถุดบิต้นนํ�าของผลติภณัฑ์ที4บรษิัทจดัจําหน่าย 



 

รายงานประจาํปี 2555 17171717    

 

    

โดยหากมปีจัจยัต่างๆ ที4ส่งผลให้ปรมิาณความต้องการใช้สนิแร่เพิ4มสูงขึ�นหรอืปรมิาณสนิแร่ที4ผลติได้ในตลาดมีลด
น้อยลง เช่น ความต้องการใช้สนิแร่เพิ4มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัจากผู้ผลติในประเทศจนี การนัดหยุดงานของคนงานใน
เหมอืงแร่ การเกง็กําไรของสถาบนันักลงทุนต่างๆ ลว้นส่งผลใหร้าคาของสนิแร่ดงักล่าวเพิ4มสงูขึ�นมาโดยตลอด ในทาง
กลบักนั เมื4อเศรษฐกจิโลกประสบปญัหาต่างๆ อาท ิปญัหาหนี�สนิของประเทศในแถบยุโรป ปญัหาภาวะถดถอยของ
เศรษฐกจิ ความตอ้งการใชส้นิแร่จะลดลงทนัท ีแมโ้รงถลุงแร่ต่างๆ จะตดัลดกาํลงัการผลติ แต่สต๊อกสนิคา้ของโลกกอ็าจ
ปรบัเพิ4มขึ�น ส่งผลใหร้าคาแร่ลดลงอย่างรุนแรง ดงันั �น หากต้นทุนราคาสนิคา้มกีารปรบัตวัสงูขึ�นหรอืลดลงอาจสง่ผลให้
บรษิัทมคีวามเสี4ยงจากการที4ไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้าได้ในอตัราที4เท่ากนักบัอตัราการเพิ4มขึ�นหรอืลดลงของ
ต้นทุนราคาวตัถุดิบดงักล่าว ลูกค้าบางรายอาจปฏิเสธการรบัมอบสนิค้าในกรณีที4ราคาปรบัตัวลดลงอย่างรุนแรง 
อย่างไรกด็ ีปจัจุบนัลกูคา้สว่นใหญ่มคีวามเขา้ใจถงึภาวะความผนัผวนดงักล่าวดขีึ�นมาก โดยลกูคา้จะยงัคงรกัษาสญัญา
ตามขอ้ตกลงซื�อขายเพื4อมใิหส้ญูเสยีความน่าเชื4อถอืเช่นกนั 

   

ภาพแสดงความเคลื�อนไหวของราคาแร่ ปี 2551-2555 (ปี 2008-2012) 
 

อะลมูเินียม (Aluminium)          Copper (ทองแดง) 

 
 

  นิกเกล (Nickel)      สงักะส ี(Zinc) 

 
 

ที �มา: www.metalprices.com  
ในปี 2555 ราคาแร่แมจ้ะมคีวามผนัผวนแต่ราคาเคลื4อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ และมเีสถยีรภาพมากขึ�นเมื4อ

เปรยีบเทยีบกบัปี 2553-2554 ประกอบกบัปจัจุบนับรษิัทมรีะบบการบรหิารจดัการคําสั 4งซื�อที4ด ีสามารถนําขอ้มูลมา
วเิคราะหเ์พื4อสั 4งซื�อไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไม่เน้นการใชเ้ครื4องมอืทางการเงนิเพื4อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงนิ
สดในอนาคตที4เกดิจากการเปลี4ยนแปลงของราคาสนิคา้ แมจ้ะเป็นกลยุทธใ์นการป้องกนัความเสี4ยงโดยการทําสญัญา
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ป้องกนัความเสี4ยง Copper Swap and Option Contracts กบัธนาคารที4สามารถให้บรกิารด้านนี� ซึ4งไม่มกีารส่งมอบ
สนิคา้จรงิ   

 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัยงัคงมสีญัญาป้องกนัความเสี4ยงจากราคาทองแดง (Copper Swap and Option Contracts) 
กบัธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ4งจํานวนหนึ4งฉบบั ซึ4งไม่มีการส่งมอบสนิค้าจรงิ โดยมีปริมาณตามสญัญาที4เปิดไว้
จาํนวน 50 ตนั สญัญาดงักล่าวครบกาํหนดในวนัที4 1 มถุินายน 2556 
 

5. ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
 

บรษิัทมีลูกหนี�การค้า เจ้าหนี�การค้า และหนี�สนิภายใต้สญัญาทรสัต์รซีีฟ (Trust Receipts) ที4เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ4งก่อให้เกดิความเสี4ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี4ยนเงนิตราต่างประเทศ ในการบรหิารความ
เสี4ยงจากอตัราแลกเปลี4ยนบรษิทัไดท้ําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าส่วนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกด็บีรษิัท
ยงัคงมคีวามเสี4ยงจากอตัราแลกเปลี4ยนสาํหรบัลูกหนี�การคา้ เจา้หนี�การคา้ และหนี�สนิภายใต้สญัญาทรสัต์รซีฟี (Trust 
Receipts) ที4ไม่ได้ทําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมไว้สําหรบัการเกบ็สนิค้าสํารองเพื4อลูกค้า  
บรษิัทจะพจิารณาทําสญัญาซื�อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมมูลค่าสนิค้าสาํรองตามการขายและภาวะ
ตลาด  โดยผูบ้รหิารมกีารดแูลอย่างใกลช้ดิ 
 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมหีนี�สนิทางการเงนิที4เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศจาํนวน 12.1 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั (2554 : 9.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
 

6. ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ย 
 

ความเสี4ยงจากอตัราดอกเบี�ยเกิดจากการเปลี4ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคต ซึ4งอาจส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั ในปี 2554 ช่วงต้นปีแมอ้ตัราดอกเบี�ยยงัอยู่ในเกณฑท์ี4ตํ4า แต่มี
แนวโน้มปรบัตวัเพิ4มขึ�น แต่ดว้ยปญัหาอุทกภยัในประเทศไทยที4เกดิขึ�นรุนแรงช่วงกลางไตรมาส 4 ของปี ประกอบกบั
ปญัหาหนี�สนิแถบยุโรป ทําให้ในปี 2555 ดอกเบี�ยยงัคงอยู่ในช่วงขาลงเพื4อช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิโลก ปจัจุบนัภาวะ
เศรษฐกจิโลกในหลายประเทศเริ4มมสีญัญาณปรบัตัวดขีึ�น ดงันั �น ภาวะเงนิเฟ้อในอนาคตอนัใกล้อาจกดดนัให้อตัรา
ดอกเบี�ยมแีนวโน้มทรงตวัหรอืปรบัเพิ4มขึ�นได ้
  

ในปี 2555 บริษัทได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี4ยงจากอัตราดอกเบี�ย (Interest Rate Swap Contract) กับ
ธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ4งจาํนวนหนึ4งฉบบั สาํหรบัเงนิต้นจํานวน 300 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมกีําหนดเวลา 3 ปี 
สิ�นสดุวนัที4 3 มถุินายน 2557  
 

7. ความเสี�ยงจากการมีคู่แข่งซึ�งเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ 
 

สําหรบัธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์วตัถุดิบอุตสาหกรรมและวสัดุเพื4อใช้ในการก่อสร้างให้กับ
ผู้ประกอบการชั �นนําในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วน
อเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมผลติอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลติสปรงิ อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์รวมทั �งผูร้บัเหมางาน
ระบบสําหรบัโครงการก่อสร้าง ถือเป็นธุรกิจที4ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ไม่มีความจําเป็นในการลงทุนด้านอุปกรณ์
เครื4องจกัรมากนักจงึมีโอกาสที4คู่แข่งขนัรายใหม่จะเข้ามาประกอบธุรกิจประเภทนี�ได้ ผลกระทบที4ตามมาก็คือการ
แขง่ขนัดา้นราคาที4จะทวคีวามรุนแรงมากขึ�น  
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ดงันั �น บรษิทัจงึไดก้าํหนดแนวทางการทาํงานโดยเน้นใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุและใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
บรษิัท เพื4อแสดงความมุ่งมั 4นสู่ความเป็นผู้นําในธุรกจิกระจายสนิค้าและเพื4อตอบสนองความพงึพอใจสงูสุดของลูกค้า
อย่างต่อเนื4องดว้ยการพฒันาความเป็นเลศิดา้นผลติภณัฑ ์บรกิาร ทมีงาน เทคโนโลย ีระบบการทาํงาน ทาํใหล้กูคา้เกดิ
ความไวว้างใจในการสั 4งซื�อสนิคา้จากบรษิทั โดยปจัจุบนับรษิทัไดนํ้าระบบขอ้มลูสารสนเทศมาพฒันาเป็นโปรแกรมการ
ทาํงานในทุกสว่นงานขององคก์รโดยเฉพาะส่วนงานขาย ทั �งนี� เพื4อลดขั �นตอนและขอ้จาํกดัในการทาํงานและเพื4อความ
รวดเรว็แม่นยําในการเขา้ถงึขอ้มลูดว้ย นอกจากนี� บรษิทัยงัมกีารนําเสนอกลุ่มผลติภณัฑเ์พิ4มขึ�นเพื4อใหเ้ป็น One Stop 
Services รวมถึงการเพิ4มความหลากหลายของแต่ละผลิตภัณฑ์และกําลงัพัฒนาบริการใหม่ๆ พร้อมกบัการสร้าง
มลูค่าเพิ4มต่างๆ ทั �งนี� เพื4อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และเพื4อการเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื4อง 
 

8. ความเสี�ยงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 50 
 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2555 นายชํานาญ พรพไิลลกัษณ์ และนางกนกกร แทนไกรศร ผูก่้อตั �งบรษิัท ถือหุ้น
รวมกนัในบรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 70.26 ของจํานวนหุน้ที4จําหน่ายไดแ้ลว้ทั �งหมดของบรษิัท ซึ4งจะทําใหส้ามารถควบคุม
เสยีงมตทิี4ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื4องการแต่งตั �งกรรมการหรอืการขอมตใินเรื4องอื4นที4ตอ้งใชเ้สยีง
สว่นใหญ่ของที4ประชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื4องที4กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของ
ที4ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันั �น ผูถ้อืหุน้รายอื4นจงึอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื4อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื4องที4ผูถ้อื
หุน้ใหญ่เสนอได ้
 

9. ความเสี�ยงจากการที�ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกบัคณะกรรมการบริษทั 
 

ปจัจุบนับรษิัทไม่มคีวามเสี4ยงดงักล่าว เนื4องจากคณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที4เป็นผู้บรหิาร
เพยีง 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั �งหมด 9 ท่าน จงึไม่ส่งผลใหเ้กดิการคานอาํนาจระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและ
ฝ่ายบริหาร สําหรบักรรมการที4มิใช่ฝ่ายบรหิารล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที4มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น 
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจํานวน 6 ท่าน ในจํานวนดังกล่าวมี
กรรมการ 3 ท่านทาํหน้าที4เป็นกรรมการตรวจสอบ 

  

นอกจากนี� ประธานกรรมการบรษิทัยงัมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระซึ4งเป็นผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกและยงั
ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบอีกด้วย และเพื4อให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพ บรษิัทไดก้ําหนดขอบเขตอํานาจในการดําเนินงานของผูบ้รหิารแต่ละตําแหน่งไวอ้ย่างชดัเจนในอํานาจ
ดาํเนินการของบรษิทั รวมทั �งกรรมการผูจ้ดัการไม่มอีาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ในหรอืเกี4ยวกบัรายการที4เกี4ยวโยงกนั 
รายการการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ4งสนิทรพัยท์ี4สาํคญัของบรษิทั และอํานาจที4มอบให้กรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลที4
ได้รบัมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ดัการจะไม่สามารถอนุมตัริายการที4ตนหรอืบุคคลที4อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนได้เสยี
หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื4นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั  

 

ทั �งนี� เพื4อเป็นการป้องกนัการมอีํานาจเบด็เสรจ็ของนายชํานาญ พรพไิลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ และนาง
กนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู้จดัการ ซึ4งทั �งสองท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท บรษิัทจะกําหนดให้การ
อนุมตัริายการใดๆ ที4จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกรรมการผู้จดัการและรองกรรมการผู้จดัการดงักล่าวที4ไม่เกี4ยวขอ้งกบั
การประกอบธุรกจิตามปกติของบรษิัทและมมีูลค่าของรายการตั �งแต่ 100,000 บาทขึ�นไป เช่น การเบิกเงนิล่วงหน้า 
ค่าใช้จ่ายเกี4ยวกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ เป็นต้น จะต้องผ่านการรบัทราบและการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทก่อนที4จะมีการอนุมัติรายการดังกล่าว ซึ4งหากฝ่ายตรวจสอบภายในเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรอืมคีวามผดิปกต ิฝา่ยตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยทนัท ี
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คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าที4ในการตรวจสอบกาํกบัดแูล รวมทั �งอนุมตัริายการที4อาจมคีวามขดัแยง้ที4มี
ความเกี4ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที4เกี4ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว รวมไปถึงรายการที4มี
นัยสําคญัและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัท เช่น การซื�อขายทรพัย์สนิถาวร การก่อหนี�และภาระ
ผูกพนั เป็นต้น เพื4อให้มั 4นใจไดว้่ารายการดงักล่าวจะเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื4อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทเป็น
สาํคญั ยิ4งไปกว่านั �น บรษิทัยงัจดัใหม้ฝี่ายตรวจสอบภายในซึ4งขึ�นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื4อทําหน้าที4ในการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบการดําเนินงานภายในของบรษิัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม และรดักุม รวมทั �งติดตาม
ขอ้มลูและตรวจสอบรายการต่างๆ ตามที4คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 

10. ความเสี�ยงจากภยัธรรมชาต ิ
 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึสภาพภูมอิากาศว่ามแีนวโน้มที4เปลี4ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ส่งผลใหเ้กดิภยัธรรมชาตใิน
รปูแบบต่างๆ  มากมาย อาท ิปญัหาอุทกภยันํ�าท่วมรา้ยแรงในปี 2554 ทาํใหส้นิคา้ที4เกบ็ไวท้ี4คลงัสนิคา้ศาลายา จงัหวดั
นครปฐม ไดร้บัผลกระทบและเกดิความเสยีหายเป็นจาํนวนมาก แมม้ลูค่าความเสยีหายที4เกดิขึ�นดงักล่าวบรษิทัจะไดร้บั
การจ่ายชดเชยจากบรษิทัประกนัภยักต็าม แต่เพื4อความไม่ประมาท บรษิทัจงึไดก่้อสรา้งคลงัสนิคา้ที4จงัหวดัชลบุรไีวอ้กี
หนึ4งแห่ง 

 

สําหรบัคลงัสนิค้าศาลายา บรษิัทได้กําหนดมาตรการและดําเนินการทุกด้านเพื4อป้องกนัความเสี4ยงในการ
ดาํเนินธุรกจิและการจดัเกบ็สนิคา้กรณีที4อาจเกดิอุทกภยัซํ�าซอ้นในอนาคต ทั �งนี� บรษิทัไดด้าํเนินการซ่อมแซมปรบัปรุง
พื�นที4บรเิวณคลงัสนิคา้ศาลายาที4ไดร้บัความเสยีหายจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 เรยีบรอ้ยแลว้ 
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โครงสรา้งเงินทุน 
 

1. หลกัทรพัยข์องบริษทั 
 

1) หุน้สามญั 
 

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ จํานวน 160 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามญั 160 ลา้นหุ้น มูลค่าที4ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมทีุนที4เรยีกชําระแลว้รวมทั �งสิ�น 160 ลา้น
บาท  

 

2) หลกัทรพัยอ์ื4น 
 

- ไม่ม ี- 
 

2. ผูถื้อหุน้ 
 

 รายชื4อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกตามทะเบยีนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2555 (วนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ - XO) มดีงันี� 
 

หมายเหตุ : 
1) กลุ่มนายชํานาญ พรพไิลลกัษณ์ ประกอบดว้ย (1) นายชํานาญ พรพไิลลกัษณ์ ถอืหุน้จํานวน 56,200,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.13 ของ
ทุนที �ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั (2) นายเตอืนใจ พรพไิลลกัษณ์ ถอืหุน้จาํนวน 750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.47 ของทุนที �ออกและ
เรยีกชําระแลว้ของบรษิทั (3) น.ส.อญัชล ีพรพไิลลกัษณ์ ถอืหุน้จาํนวน 500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.31 ของทุนที �ออกและเรยีกชําระแลว้
ของบรษิทั (4) นายเองเปี�ยง แซ่ลี� ถอืหุน้จาํนวน 750,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.47 ของทุนที �ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั 
 

ที' ชื'อ – สกลุ จาํนวนหุ้น 
สดัส่วนการถือหุ้น 

รอ้ยละของทุนชาํระแล้ว 

1 กลุ่มนายชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์ 1) 58,200,000 36.38 

2 กลุ่มนางกนกกร แทนไกรศร 2) 57,914,800 36.20 

3 นางณีรนุช อาํไพพพิฒัน์กุล 7,439,900 4.65 

4 กลุ่มตระกลูโฆษติวงศส์กุล 3) 4,949,300 3.09 

5 นายรกัเกยีรต ิเตชหวัสงิห ์ 4,352,700 2.72 

6 นายประพล อศัวธรีะธรรม 4,084,200 2.55 

7 นายบุญนํา ชวโรจน์ 2,008,600 1.26 

8 นายอนุรกัษ์ บุญแสวง 1,994,700 1.25 

9 นางสาวสปุราณี อศัวดกีลู 1,848,800 1.16 

10 นายวรพจน์ หริณัยภ์วิงศ ์ 675,000 0.42 

 รวมทั 2งสิ2น 143,468,000 89.67 
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2) กลุ่มนางกนกกร แทนไกรศร ประกอบดว้ย (1) นางกนกกร แทนไกรศร ถอืหุน้จาํนวน 56,200,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 35.13 ของทุนที �ออก
และเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั (2) น.ส.อภนัตร ีแทนไกรศร ถอืหุน้จาํนวน 614,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.38 ของทุนที �ออกและเรยีกชาํระแลว้
ของบรษิัท (3) นางวรกานต์ แทนไกรศร ถือหุ้นจํานวน 600,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.38 ของทุนที �ออกและเรยีกชําระแลว้ของบรษิัท (4) 
นายทวเีกยีรต ิแทนไกรศร ถอืหุน้จาํนวน 500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.31 ของทุนที �ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั 
3) กลุ่มตระกูลโฆษิตวงศ์สกุล ประกอบดว้ย (1) นายพเิชฐ โฆษิตวงศ์สกุล ถอืหุน้จํานวน 3,510,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 2.19 ของทุนที �ออก
และเรยีกชําระแลว้ของบรษิทั (2) นายกรกฤต โฆษิตวงศส์กุล ถอืหุน้จํานวน 713,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.45 ของทุนที �ออกและเรยีกชําระ
แลว้ของบรษิทั (3) นางรชัดา โฆษิตวงศ์สกุล ถอืหุน้จํานวน 500,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.31 ของทุนที �ออกและเรยีกชําระแลว้ของบรษิัท 
(4) นายพรีวฒัน์ โฆษติวงศส์กุล ถอืหุน้จาํนวน 113,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.07 ของทุนที �ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั  
(5) นายพทัธนนัท ์โฆษติวงศส์กุล ถอืหุน้จาํนวน 113,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.07 ของทุนที �ออกและเรยีกชาํระแลว้ของบรษิทั 
 

3. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
 

1) นโยบายของบรษิทั 
 

บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั �งในอตัราประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษี
เงนิได้นิติบุคคลและสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั �งนี� คณะกรรมการของบรษิัทมอีํานาจในการพิจารณา
ยกเวน้ไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าวหรอืเปลี4ยนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครั �งคราว โดยอยู่ภายใต้
เงื4อนไขที4การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรองสาํหรบัการ
ใช้คนืเงนิกู้ ใช้เป็นเงนิลงทุนเพื4อขยายธุรกิจของบรษิัท หรอืกรณีมกีารเปลี4ยนแปลงสภาวะตลาดซึ4งอาจมี
ผลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัในอนาคต 

 

2) นโยบายของบรษิทัย่อย 
- ไม่ม ี- 
 

3) ขอ้มลูการจ่ายเงนิปนัผลในปีที4ผ่านมาของบรษิทัเป็นดงันี� 
 

ที4ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 เมื4อวนัที4 20 เมษายน 2555 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้

ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จาํนวน 160 ลา้นหุน้ คดิเป็นจาํนวนเงนิรวมทั �งสิ�น 16 ลา้นบาท และบรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผล

เป็นที4เรยีบรอ้ยเมื4อวนัที4 21 พฤษภาคม 2555 
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ผงัองคก์รบริษทั (ณ วนัที	 31 ธ.ค.2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผอ.ฝา่ยขายและการตลาด 
วตัถุดบิอุตสาหกรรม 

(นางสาวราณี จริองักรูสกุล) 

ผอ.ฝา่ยขายและการตลาด 
วสัดุโครงการก่อสรา้ง 

(นายชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์) 

ผอ.ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
(นางนนัธริา ฤทธมินตร)ี 

ผอ.ฝา่ยปฏบิตักิาร 
(นางสาวบุศรา ธงทองทพิย)์ 

ผอ.ฝา่ยบรหิารทรพัยากร
มนุษยแ์ละสารสนเทศ 
(นายปิยวฒัน์ ทองทา) 

ผูจ้ดัการฝา่ยขาย ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 

ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด 

ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

ผูจ้ดัการฝา่ยเร่งรดัหนี/สนิ 

ผูจ้ดัการฝา่ยจดัซื/อ 

ผูจ้ดัการฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

ผูจ้ดัการฝา่ยคลงัสนิคา้ 

ผูจ้ดัการฝา่ยธุรการ 

ผูจ้ดัการฝา่ยสารสนเทศ 

ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
(นางกนกกร แทนไกรศร) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
(นายชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์) 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
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รายชื�อและประวตัิคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 
 

ชื�อ – สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั  

(31 ธ.ค.55) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษทั 

1. นายปกรณ์ บรมิาสพร 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

65 - ปรญิญาโท  
สาขาวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) 
รุ่นทีJ 17 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 

(วตท.รุน่ทีJ 3) 
- หลกัสตูร Executive 

Development Program 
(EDP) รุ่นทีJ 1 

129,000 หุน้  
คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.08 

-  ไมม่ ี- 2553 – ปจัจุบนั 
 

2547 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2542 – ปจัจุบนั 
 

2540 – ปจัจุบนั 
 
 

2536 – ปจัจุบนั 

ประธานกรรมการบรหิาร 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ -
ตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

บจก.แอล แอนด ์อ ี 
โซลดิ สเตท 
บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
 
บจก.แอล แอนด ์อ ี 
แมนูแฟคเจอริJง 
บมจ.เนชั Jน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป 
 
 
บมจ.ไลทต์ิ/ง แอนด ์อคีวปิ
เมน้ท ์

2. นายจงเจตน์ บุญเกดิ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

61 - ปรญิญาโท  
สาขาการจดัการภาครฐัและ
เอกชน สถาบนับณัฑติ- 
พฒันบรหิารศาสตร ์
- หลกัสตูร Audit Committee 

Program (ACP) รุ่นทีJ 28 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นทีJ 79 
 

50,000 หุน้  
คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.03 

-  ไมม่ ี- 2551 – ปจัจุบนั 
 
 

2545 – 2551 
 
 

2549 – ปจัจุบนั 

ทีJปรกึษาประธาน
คณะกรรมการกาํกบั
กจิการพลงังาน 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานเจา้หน้าทีJการเงนิ 
 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 

สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบักจิการพลงังาน 
 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย 
บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
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ชื�อ – สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั  

(31 ธ.ค.55) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษทั 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 15 

3. นายณฐัวชัร ์ 
พนัธุแ์สงทอง 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 

64 - ประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขา
การบญัช ี 
กรุงเทพการบญัชวีทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 14 

50,000 หุน้  
คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.03 

-  ไมม่ ี- 2547 – ปจัจุบนั 
 

2541 – 2551 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
ผูช้่วยหวัหน้าส่วน 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

4. นายวทิรูย ์ 
สุทธปิระภา 
- กรรมการอสิระ 

76 - เนตบิณัฑติไทย  
สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง
เนตบิณัฑติสภา สมยัทีJ 17 
พ.ศ.2507 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 73 

-  ไมม่ ี- -  ไมม่ ี- 2551 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2547 – ปจัจุบนั 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
 
บจก.ว ีเอส พ ีเอน็ 

5. นายไทยลกัษณ์  
ลี/ถาวร 
- กรรมการอสิระ 

64 - สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
รุ่นทีJ 4 
- ปรญิญาโท  

คณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยั Sul Ross State 
University สหรฐัอเมรกิา 
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นทีJ 64 

-  ไมม่ ี- -  ไมม่ ี- 2555 – ปจัจุบนั 
 
 
 

2552 – ปจัจุบนั 
 
 

2552 – ปจัจุบนั 

กรรมการอสิระ 
 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
 
 
บจก.ออมนิแอคท ์
 
 
บมจ.ยนูิมติ เอนจเินียริJง 
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ชื�อ – สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั  

(31 ธ.ค.55) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษทั 

- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 37 
- Executive Development 

Program (EDP) รุ่นทีJ 1 
6. นางสาววรีวรรณ  
สุวรรณชาต ิ
- กรรมการอสิระ 

37 - ปรญิญาตร ี 
คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 20 

10,000 หุน้  
คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.025 

-  ไมม่ ี- 2553 – ปจัจุบนั 
 
 

2549 – ปจัจุบนั 
 

2547 – ปจัจุบนั 

ผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ย
การตลาดและพฒันาธุรกจิ 
 
เลขานุการประธาน
เจา้หน้าทีJบรหิาร 
กรรมการอสิระ 

บจก.ดแีพลนส ์ 
(เซีJยงไฮ)้ คอนซลัติ/ง 
 
บจก.เดอรแิวกซ ์
 
บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 

7. นายชาํนาญ  
พรพไิลลกัษณ์ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูม้อีํานาจลง

นาม 

48 - ปรญิญาตร ี 
คณะบรหิารธุรกจิ  
สาขาบรหิารการตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 20 

56,200,000 
หุน้  

คดิเป็น 
รอ้ยละ 35.125 

สามคีุณกนกกร 
แทนไกรศร  

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

2547 – ปจัจุบนั กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูอ้ํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 

8. นางกนกกร แทนไกรศร 
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูม้อีํานาจ 

ลงนาม 

48 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ  
สาขาบรหิารการตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 20 

56,200,000 
หุน้  

คดิเป็น 
รอ้ยละ 35.125 

ภรรยา 
คุณชาํนาญ  

พรพไิลลกัษณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

2547 – ปจัจุบนั กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูอ้ํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
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ชื�อ – สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั  

(31 ธ.ค.55) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวั 

ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน (5 ปีย้อนหลงั) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อบริษทั 

9. นางนนัธริา ฤทธมินตร ี
- กรรมการ 
- กรรมการบรหิาร 
- ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัชี

และการเงนิ 
- กรรมการผูม้อีํานาจ 

ลงนาม 

41 - ปรญิญาตร ี 
คณะบรหิารธุรกจิ  
สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 
- หลกัสตูร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่นทีJ 20 

40,000 หุน้  
คดิเป็น 

รอ้ยละ 0.025 

- ไมม่ ี- 2547 – ปจัจุบนั กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัชแีละ
การเงนิ 
กรรมการผูอ้ํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 

10. นางสาวบุศรา 
ธงทองทพิย ์
- ผูอ้ํานวยการฝา่ยปฏบิตักิาร 

48 - ปรญิญาโท  
คณะการจดัการทั Jวไป  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2555 – ปจัจุบนั 
 

2537 – 2554 

ผูอ้ํานวยการฝา่ย
ปฏบิตักิาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
 
บมจ.ยนูิคไมนิJงเซอรว์สิเซส 

11. นางสาวราณ ี
จริองักรูสกุล 
- ผูอ้ํานวยการฝา่ยขายสนิคา้
วตัถุดบิอุตสาหกรรม 

42 - ประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค 
โรงเรยีนพาณชิยการสลีม 

10,000 หุน้ 
คดิเป็น 
รอ้ยละ 

0.00625 

ไมม่ ี 2540 – ปจัจุบนั ผูอ้ํานวยการฝา่ยขาย
สนิคา้วตัถุดบิอุตสาหกรรม 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 

12. นายปิยวฒัน์ ทองทา 
- ผูอ้ํานวยการฝา่ยทรพัยากร
บุคคล 

44 - ปรญิญาโท คณะรฐั
ประศาสนศาสตร  
สถาบนัพฒันบรหิารศาสตร ์  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2548 – ปจัจุบนั  ผูอ้ํานวยการฝา่ย
ทรพัยากรบุคคล 

บมจ.พรพรหมเมท็ทอล 
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โครงสรา้งการจดัการ 
 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะผูบ้รหิาร ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี+ 
 

1. คณะกรรมการบริษทั  

 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

ที� ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายปกรณ์  บรมิาสพร ประธานกรรมการ 

2 นายจงเจตน์  บุญเกดิ รองประธานกรรมการ 

3 นายณฐัวชัร ์ พนัธุแ์สงทอง กรรมการอสิระ 

4 นายวทิรูย ์  สทุธปิระภา กรรมการอสิระ 

5 นางสาววรีวรรณ  สวุรรณชาต ิ กรรมการอสิระ 

6 นายไทยลกัษณ์ ลี+ถาวร กรรมการอสิระ 

7 นายชาํนาญ  พรพไิลลกัษณ์ กรรมการ 

8 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการ 

9 นางนนัธริา  ฤทธมินตร ี กรรมการ 
 

กรรมการบรษิัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถเข้ารบัการแต่งตั +งจากผู้ถือหุ้นให้ดํารง
ตําแหน่งอกีวาระหนึ,งได ้
  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 

 กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับรษิทั ประกอบดว้ย นายชํานาญ พรพไิลลกัษณ์, นางกนกกร แทนไกรศร และ
นางนนัธริา ฤทธมินตร ีกรรมการสองในสามท่านนี+ลงลายมอืชื,อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  
 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ที!ของคณะกรรมการบริษทั 
 

1) จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติของที,ประชุมผูถ้อืหุน้ ด้วยความสุจรติ 
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

2) มีอํานาจแต่งตั +งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทจํานวนหนึ,งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื,อ
ดาํเนินการอย่างหนึ,งอย่างใดหรอืหลายอย่างไดเ้พื,อปฏบิตังิานตามที,ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัท รวมทั +งมีอํานาจแต่งตั +งประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการอื,นๆ เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 

3) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั ควบคุมดูแลการบรหิารและ
การจดัการของคณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที,ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามนโยบายที,คณะกรรมการ
ไดใ้หไ้ว ้
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4) พจิารณาทบทวนและอนุมตัินโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกจิ โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบรษิทัที,เสนอโดยคณะกรรมการบรหิาร 

5) ตดิตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื,อง 
6) พจิารณาและอนุมตัิกจิการอื,นๆ ที,สาํคญัอนัเกี,ยวกบับรษิทัหรอืที,เหน็สมควรจะดําเนินการนั +นๆ เพื,อให้

เกดิประโยชน์แก่บรษิทั 
 

เวน้แต่อาํนาจดาํเนินการดงัต่อไปนี+จะกระทาํไดก้ต่็อเมื,อไดร้บัอนุมตัจิากที,ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อน ทั +งนี+ เรื,อง
ที,กรรมการมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื,นใดกบับรษิทัหรอืบรษิัทย่อยใหก้รรมการ
ซึ,งมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื,องนั +น 

 

(ก) เรื,องที,กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ตทิี,ประชุมผูถ้อืหุน้ 
(ข) การทํารายการที,กรรมการมีส่วนได้เสยีและอยู่ในข่ายที,กฎหมาย หรอืข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากที,ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

เรื,องดงัต่อไปนี+จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที,ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
กรรมการ ที,เขา้ร่วมประชุม และจากที,ประชุมผูถ้ือหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า G ใน H ของจํานวน
เสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที,เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั +งหมดหรอืบางสว่นที,สาํคญั 
(ข) การซื+อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื,นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี,ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทั +งหมดหรอืบางสว่นที,สาํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื,นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื,นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ,มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ,มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ฉ) การอื,นใดที,กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากที,ประชุมคณะกรรมการและที,
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักล่าวขา้งตน้ 

 

เลขานุการบริษทั 
 

ที,ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั +งที, 4 /255 5 เมื,อวนัที, 23 กุมภาพนัธ์  255 5 ไดม้มีตแิต่งตั +งนางสาวภาวณีิ ตรี
กาญจนานันท ์เป็นเลขานุการบรษิทัแทนนางสาวฐติริชัต์ วรรธนะเวโรจน์ ที,ไดล้าออกจากตําแหน่ง โดยปฏบิตัหิน้าที,
ดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้งกบับรษิทัและใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ
ที,ดขีองบรษิทัเพื,อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลมากยิ,งขึ+น 
 

ขอบเขตหนา้ที!และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 
 

1) ใหข้อ้มลูและคาํแนะนําแก่กรรมการในดา้นกฎหมาย, วตัถุประสงค์  ,ระเบยีบ ,ขอ้บงัคบับรษิทั และขอ้มูล
ต่างๆ ของบรษิทั รวมถงึมกีารตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกต้องและสมํ,าเสมอ รวมถงึรายงานการ
เปลี,ยนแปลงอย่างมนียัสาํคญัแก่กรรมการ 
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2) จดัเตรียมสถานที, วาระการประชุม แจ้งกําหนดการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมที,จะเป็น
หลกัฐานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสนิใจในการปฏิบัติหน้าที,ด้วยความรบัผิดชอบ 
)Accountability Duty) ความระมัดระวัง )Duty of Care) และความซื,อสัตย์สุจริต )Duty of Royalty) 
รวมทั +งมกีารตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิี,ประชุมผูถ้อืหุน้และที,ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

3) รวบรวมและเกบ็รกัษาเอกสารสาํคญัต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบักรรมการ  ,ผูถ้อืหุน้ และอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้ง เช่น 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ,ทะเบยีนรายชื,อผูถ้อืหุ้น ,รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ ,ประวตัิ

กรรมการ 
4) ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานกาํกบัดแูลอื,นที,เกี,ยวขอ้ง 
5) ปฏบิตัหิน้าที,อื,นใดที,คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคุณวุฒทิี,เป็นอสิระจากผูบ้รหิารและผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมจีาํนวนทั +งหมด 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

ที� ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายปกรณ์  บรมิาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2 นายจงเจตน์  บุญเกดิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3 นายณฐัวชัร ์ พนัธุแ์สงทอง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
  

 โดยมนีางสาวบุศรา ธงทองทพิย ์ดาํรงตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวกลัยรกัษ์ 
พงศ์สุวรรณ  ซึ,งได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มผีลตั +งแต่วนัที, 10 สงิหาคม 
2555 
 

ทั +งนี+  กรรมการทั +ง 3 ท่านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัท โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอกี 2 ท่านเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชอีย่างเพยีงพอ 

 

สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถ
เขา้รบัการแต่งตั +งจากผูถ้อืหุน้ใหด้าํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ,งได ้
 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบั
ผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที,รบัผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงนิทั +งรายไตรมาสและประจําปี โดย
พจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิที,เกี,ยวขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏิบตัิทางบญัช ีการปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานการบญัช ีการดํารงอยู่ของกจิการ การเปลี,ยนแปลงนโยบายบญัชทีี,สาํคญั รวมถงึเหตุผลของ
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ฝ่ายจดัการเกี,ยวกบัการกําหนดนโยบายบญัชก่ีอนนําเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื,อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น
และผูล้งทุนทั ,วไป 

 

ทั +งนี+ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที,เหน็ว่า
จาํเป็นและเป็นเรื,องสาํคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทักไ็ด ้

 

2) วางแนวทางและสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที,มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้
ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) พิจารณาวางแผน รวมทั +งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit 
Plan) ของบรษิัท และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกบัผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้าม)ี ถึง
ปญัหาหรือข้อจํากัดที,เกิดขึ+นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทาง
อเิล็กทรอนิกส ์และการรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื,อป้องกนัการทุจรติหรอืการใช้คอมพิวเตอร์ไป
ในทางที,ผดิโดยพนกังานบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก 

3) สอบทานการดําเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตั +งผู้สอบบญัชขีองบรษิัท รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัช ีโดยคาํนึงถงึความน่าเชื,อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั +น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที,ได้รบัมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทั 

5) พจิารณาอนุมตัริายการที,เกี,ยวโยงกนัและ/หรอืการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ,งสนิทรพัยข์องบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย รวมทั +งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที,เกิดรายการเกี,ยวโยงหรอืรายการที,อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั +งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื,อ
นําเสนอต่อที,ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที,ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทต่อไป ทั +งนี+ เพื,อให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัขิองกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง 

6) ดําเนินการอื,นใดตามที,คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและ/หรอืที,คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสี,ยง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
ทางธุรกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงานสาํคญัๆ ที,ต้องเสนอต่อสาธารณชน
ตามที,กฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร เป็นตน้ 

7) จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ,ง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั +งนี+ รายงานดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัต่อไปนี+ 

 

(ก) ความเหน็เกี,ยวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึ
ความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที,เชื,อถอืได ้

(ข) ความเหน็เกี,ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) เหตุผลที,เชื,อว่าผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเหมาะสมที,จะไดร้บัการแต่งตั +งต่อไปอกีวาระหนึ,ง 
(ง) ความเหน็เกี,ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(จ) รายงานอื,นใดที,เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั ,วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที,และความ

รบัผดิชอบที,ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืเพื,อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 



                     

32 บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
 

Leading Integrated Metal Center & ServicesLeading Integrated Metal Center & ServicesLeading Integrated Metal Center & ServicesLeading Integrated Metal Center & Services    

8) ทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) ดาํเนินการอื,นใดเพื,อใหเ้ป็นไปตามหรอืที,กาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ/

หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

3. คณะกรรมการบริหาร  
 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

ที� ชื�อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชาํนาญ  พรพไิลลกัษณ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการบรหิาร 

3 นางนนัธริา  ฤทธมินตร ี กรรมการบรหิาร 
 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ที!ของคณะกรรมการบริหาร 
 

1) วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการ
บรหิารงานหลกัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสภาวะการแข่งขนั
ในตลาด เพื,อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

2) วางแผนและกําหนดแผนธุรกจิ งบประมาณประจําปี และอํานาจการบรหิารงานในสายงานต่างๆ ของ
บรษิัท เพื,อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตั ิรวมทั +งพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรงบประมาณ
ประจาํปี การแกไ้ข เปลี,ยนแปลงเพิ,มเตมิงบประมาณรายจ่ายประจําปีในกรณีมคีวามจําเป็นเร่งด่วน และ
ใหนํ้าเสนอต่อที,ประชุมคณะกรรมการเพื,อทราบต่อไป 

3) ตรวจสอบตดิตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบรหิารงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัที,กําหนดไว้
ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เอื+อต่อสภาพการดาํเนินธุรกจิ 

4) ตรวจสอบตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัที,กาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิที,ไดร้บัอนุมตั ิ
5) พจิารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบรษิทัเพื,อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ
6) มอีาํนาจแต่งตั +ง ถอดถอน เจา้หน้าที,ของบรษิทัในตําแหน่งที,ตํ,ากว่าตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 
7) พจิารณาอนุมตัแิละดาํเนินการประมลูงานหรอืรบัจา้งทาํของกบัหน่วยงานหรอืบุคคลต่าง ๆ 
8) ปฏบิตัหิน้าที,อื,นๆ ตามที,ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นคราวๆ ไป และใหม้อีาํนาจในการอนุมตัิ

การดาํเนินการทางการเงนิดงันี+ 
 

(ก) ในกรณีที,กําหนดไวใ้นแผนธุรกจิหรอืงบประมาณประจําปีที,คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิไวแ้ล้ว  
ซึ,งคณะกรรมการบรหิารสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงนิ 

(ข) ในกรณีที,ไม่เขา้กรณีตามขอ้ 1) ให้คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทมอีํานาจในการอนุมตัิการ
ดาํเนินการทางการเงนิในวงเงนิไม่เกนิ abb ลา้นบาท โดยอํานาจอนุมตัทิางการเงนิดงักล่าวจะ
รวมถงึการอนุมตัคิ่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการตามปกตธิุรกจิ การลงทุนในสนิทรพัยฝ์่าย
ทุน (Capital Expenditure) หรอืสนิทรพัยถ์าวร การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อย (ถ้า
ม)ี การจดัหาวงเงนิสนิเชื,อหรอืการออกตราสารหนี+ รวมถึงการให้หลกัประกนั (ยกเว้นการให้



 

รายงานประจาํปี 2555 33333333    

 

    

หลกัประกนัตามโครงการที,ประมูลหรอืรบัจา้งทําของซึ,งจะไม่จํากดัวงเงนิ) การคํ+าประกนัเงนิกู้
หรอืสนิเชื,อแก่บรษิทัย่อย (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

 

ทั +งนี+ คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอํานาจช่วงใหพ้นกังานระดบับรหิารของบรษิทัมอีํานาจอนุมตัทิางการเงนิ
ในเรื,องใดเรื,องหนึ,งหรอืหลายเรื,องตามที,คณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควรกไ็ด ้

 

อนึ,ง การอนุมตัริายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการอนุมตัริายการที,ทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หรอืผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที,ตนหรอืบุคคลที,อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี 
หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื,นใด (ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทและตามที,สาํนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 
ทํากบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที,เป็นไปตามปกติธุรกจิที,คณะกรรมการได้ประกาศ
กาํหนดขอบเขตไวอ้ย่างชดัเจน 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที!ของประธานกรรมการบริหาร 
 

1) ควบคุมกํากบัดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพื,อ
พจิารณาเรื,องต่างๆ ตามที,เหน็สมควร 

2) มอีํานาจลงนามในเชค็หรอืเอกสารสั ,งจ่ายเงนิของบรษิัท เอกสารทางบญัชแีละการเงนิในวงเงนิที,ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3) การกํากบัดูแลการดําเนินงานโดยรวมตามที,คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย แต่ทั +งนี+ อํานาจหน้าที,ของ
ประธานกรรมการบรหิารจะไม่รวมถึงอํานาจที,ทําใหป้ระธานกรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที,ตน
หรอืบุคคลที,อาจมคีวามขดัแย้งมสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใด (ตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทและตามที,สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ทํากบับรษิัทหรอืบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที,เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณา
อนุมตัิไว้ รวมทั +งกําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการที,เกี,ยวโยงกนัและการ
ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ,งสนิทรพัยท์ี,สาํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื,องดงักล่าว 

4) มอีาํนาจแต่งตั +ง โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิจา้ง เจา้หน้าที,ระดบัผูบ้รหิาร 
5) ปฏบิตังิานดว้ยความสจุรติและระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั  

 

4. ผูบ้ริหาร 
 

ณ วันที, 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร จาํนวน 6 ท่าน ดงันี+ 
 

ที� ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการ 

2 นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3 นางสาวบุศรา ธงทองทพิย ์ ผูอ้าํนวยการฝา่ยปฏบิตักิาร 

4 นางนนัธริา ฤทธมินตร ี ผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
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ที� ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

5 นายปิยวฒัน์ ทองทา ผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

6 นางสาวราณี จริองักรูสกุล ผูอ้าํนวยการฝา่ยขายและการตลาดวตัถุดบิอุตสาหกรรม 
  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที!ของกรรมการผูจ้ดัการ 
 

1) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการที,เกี,ยวขอ้งกบัการบรหิารงานทั ,วไปของบรษิทั 
2) ดาํเนินการตามที,คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 
3) มีอํานาจจ้าง แต่งตั +ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวัล ปรบัขึ+น 

เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั ของพนกังานทั +งหมดของบรษิทัในตําแหน่งตํ,ากว่าระดบัผูบ้รหิาร  
4) มอีาํนาจพจิารณาอนุมตัริายการก่อหนี+ เช่น การกูย้มืเงนิ เป็นต้น ภายในวงเงนิสาํหรบัแต่ละรายการที,ไม่

เกนิ 10 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่า 
5) มอีํานาจอนุมตัแิละมอบอาํนาจช่วงอนุมตัริายการลงทุน เช่น การซื+อขายเงนิลงทุน หรอืการจดัซื+อจดัจา้ง

ซึ,งทรพัย์สนิและบรกิารเพื,อประโยชน์ของบรษิัท รวมทั +งอนุมตัิการดําเนินการทางการเงนิเพื,อธุรกรรม
ต่างๆ ของบรษิทั ภายในวงเงนิ 10  ลา้นบาท 

6) มอีํานาจออกคําสั ,ง ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื,อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบรษิทั และเพื,อรกัษาระเบยีบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนบรษิัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที,เกี,ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั 

8) อนุมตักิารแต่งตั +งที,ปรกึษาดา้นต่างๆ ที,จาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 
9) ปฏบิตัหิน้าที,อื,นๆ ตามที,ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นคราวๆ ไป 

 

อนึ,ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอีํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรอืเกี,ยวกบัรายการที,เกี,ยวโยงกนั รายการการ
ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ,งสนิทรพัยท์ี,สาํคญัของบรษิทั และ/หรอืรายการหรอืเรื,องที,กรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลที,อาจมี
ความขดัแย้ง มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใดที,จะทําขึ+นกบับรษิัท และ
บรษิัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดงักล่าว รายการหรอืเรื,องดงักล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื 
คณะกรรมการของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) เพื,อพจิารณาอนุมตั ิ

 

5. การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

  การสรรหากรรมการบริษทั 
 

การคดัเลอืกบุคคลที,จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิัทมิได้ผ่านขั +นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื,องจากในปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตั +งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ
บรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัสรรบุคคลผูม้คีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที,เกี,ยวขอ้ง รวมทั +งมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี,เกี,ยวขอ้ง  
 

ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั +งและถอดถอนกรรมการไว ้ดงันี+  
 



 

รายงานประจาํปี 2555 35353535    

 

    

1) คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของ
จํานวนกรรมการทั +งหมดนั +นต้องมีถิ,นที,อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบตัติามที,กฎหมายกาํหนด 

2) หา้มมใิห้กรรมการประกอบกจิการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื,นที,มสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและดําเนินธุรกจิอนัเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี,ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบ
ก่อนที,จะมมีตแิต่งตั +ง 

3) ที,ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตั +งกรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี+ 
 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ,งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ,งหุน้ต่อหนึ,งเสยีง  
(ข) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั +งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(ค) บุคคลซึ,งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตั +งเป็นกรรมการเท่ากบั

จํานวนกรรมการที,จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั +งในครั +งนั +น ในกรณีที,บุคคลซึ,งได้รบัการเลอืกตั +งใน
ลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที,จะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตั +งในครั +งนั +น
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี+ขาด 
 

4) ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั +งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที,จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้ที,สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที,จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที,สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนั +นให้ใช้วธิีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที,อยู่ในตําแหน่งนานที,สุดนั +นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที,ออกตาม
วาระนั +นอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้

5) นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื,อ 
 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(ง) ที,ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(จ) ศาลมคีาํสั ,งใหอ้อก 

 

6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื,นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัที,ใบลาออกถงึ
บรษิทั 

7) ในกรณีที,ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืก
บุคคลคนหนึ,งซึ,งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ,งเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที,ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที,ตนแทน 

8) มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ,งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที,เหลอือยู่ 

9) ที,ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ,งออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ,งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที,มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการ 6 ท่าน 
โดยที,ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที,ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเป็นผู้อนุมตัิการจดัตั +งคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํหนดใหค้ณะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี บรษิทัมนีโยบายที,จะสรรหาและพจิารณา
คดัเลอืกบุคคลที,มคีวามเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบโดยพจิารณาจากปจัจยัในแง่
ความเป็นอสิระ การที,สามารถเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายย่อย ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบั
ธุรกจิ โดยในการคดัเลอืกคณะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี+ 
 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที,มสีทิธอิอกเสยีงทั +งหมดในบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลที,อาจมคีวามขดัแย้ง ทั +งนี+ ให้นับรวมการถือหุน้ของผู้ที,เกี,ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั +นๆ 
ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที,มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที,ปรกึษาที,ไดเ้งนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้ี
อาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที,อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที,ไดร้บัการแต่งตั +งให้
เป็นกรรมการอสิระ 

3) ไม่เป็นบุคคลที,มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที,เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี,น้อง และบุตร รวมทั +งคู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
บุคคลที,จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหรอืนิตบิุคคลที,อาจมคีวาม
ขดัแยง้ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั +งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ,งไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืนิติบุคคลที,อาจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที,ไดร้บัการแต่งตั +งใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วมหรอืนิติบุคคลที,อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ,งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของ
สาํนกังานสอบบญัชซีึ,งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที,อาจมคีวาม
ขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที,ไดร้บัการแต่งตั +ง
ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ,งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที,ปรกึษากฎหมายหรอืที,ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึ,งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลที,อาจมคีวามขดัแยง้ ทั +งนี+ ในกรณีที,ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึ,งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั +นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที,ไดร้บัการแต่งตั +งใหเ้ป็นกรรมการอสิระ 

7) ไม่เป็นกรรมการที,ได้รบัการแต่งตั +งขึ+นเพื,อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้น
ซึ,งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ,งเป็นผูท้ี,เกี,ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8) ไม่มลีกัษณะอื,นใดที,ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
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9) ภายหลงัไดร้บัการแต่งตั +งใหเ้ป็นกรรมการอสิระที,มลีกัษณะดงักล่าวแลว้ กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทั
ย่อยในลําดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที,อาจมคีวามขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจรปูแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) 

 

  การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 

  คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทจะคัดเลือกโดยที,ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื, องจากในปจัจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั +งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัสรรบุคคลผูม้คีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานที,เกี,ยวขอ้ง 
รวมทั +งมคีุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี,เกี,ยวขอ้งเพื,อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
  

เนื,องจากในปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตั +งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ทั +งนี+ รปูแบบและหลกัเกณฑ์
ในการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส 
และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื,อนําเสนอหลกัเกณฑ์ในการประเมินแก่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั +งนี+ สําหรบัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบจะถูก
กําหนดและอนุมตัิโดยที,ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ,ง เพื,อให้เกดิความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื,อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทั ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารจะถูกกาํหนดโดยขึ+นกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
แต่ละท่าน 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

เนื,องจากในปจัจุบนับรษิทัยงัไม่มกีารแต่งตั +งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ทั +งนี+ รปูแบบและหลกัเกณฑ์
ในการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสม เป็นธรรม ชดัเจน โปร่งใส 
และเพียงพอ โดยพิจารณาเปรยีบเทียบจากอุตสาหกรรมระดบัเดียวกนัเพื,อนําเสนอหลกัเกณฑ์ในการประเมินแก่
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาให้ความเหน็ชอบ ทั +งนี+ ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบจะถูก
กําหนดและอนุมตัิโดยที,ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ,ง เพื,อให้เกดิความเป็นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื,อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิัท สําหรบัค่าตอบแทนของผู้บรหิารจะถูกกําหนดขึ+นโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบรษิัทและผลการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน 
  

  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   

 

ที,ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 เมื,อวนัที, 20 เมษายน 2555 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในรปูของเบี+ยประชุม ดงันี+ 
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ตาํแหน่ง 
ค่าเบี ยประชมุ (ต่อคนต่อครั  ง) 

ปี 2554 ปี 2555 

ประธานกรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท 

รองประธานกรรมการ 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการอสิระ 10,000 บาท 15,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 25,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการที,ดาํรงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร  10,000 บาท 10,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในรปูของเบี+ยประชุม ประจาํปี 2555 มรีายละเอยีดดงันี+ 
  

ที� ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั  งที�เข้าประชมุ/

จาํนวนครั  งที�มีการประชุม 
ค่าเบี ยประชมุ 

(บาท/ปี) 

1 นายปกรณ์  บรมิาสพร ประธานกรรมการ 5/5 125,000 

2 นายจงเจตน์  บุญเกดิ รองประธานกรรมการ 5/5 100,000 

3 นายณฐัวชัร ์ พนัธุแ์สงทอง กรรมการอสิระ 5/5 65,000 

4 น.ส.วรีวรรณ  สวุรรณชาต ิ กรรมการอสิระ 4/5 50,000 

5 นายวทิรูย ์  สทุธปิระภา กรรมการอสิระ 5/5 65,000 

6 นายไทยลกัษณ์  ลี+ถาวร กรรมการอสิระ 4/5 55,000 

7 นายชาํนาญ  พรพไิลลกัษณ์ กรรมการ 5/5 50,000 

8 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการ 5/5 50,000 

9 นางนนัธริา  ฤทธมินตร ี กรรมการ 5/5 50,000 

รวมทั  งสิ น 610,000 
 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
 

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบในรปูของเบี+ยประชุม ประจาํปี 2555 มรีายละเอยีดดงันี+ 
 

ที� ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั  งที�เข้าประชุม/

จาํนวนครั  งที�มีการประชุม 
ค่าเบี ยประชุม 

(บาท/ปี) 

1 นายปกรณ์  บรมิาสพร 
ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
4/4 100,000 

2 นายจงเจตน์  บุญเกดิ กรรมการตรวจสอบ 4/4 80,000 

3 นายณฐัวชัร ์ พนัธุแ์สงทอง กรรมการตรวจสอบ 4/4 80,000 

รวมทั  งสิ น 260,000 
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  
 

ค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงนิและค่าตอบแทนอื,นของกรรมการบรหิารและผู้บรหิาร (ผูบ้รหิาร 4 รายแรกนับจาก
กรรมการผูจ้ดัการตามคํานิยามในประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ในรูป
ของเงนิเดอืน, โบนสั และค่าตอบแทนอื,นๆ  ประจาํปี 2555 มรีายละเอยีดดงันี+ 
 

ประเภทของค่าตอบแทน 
ปี 2554 ปี 2555 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) 

เงนิเดอืน 5 8,614,807 6 8,768,367 

โบนสั 3 1,364,752 4 846,671 

กองทุนสาํรองเลี+ยงชพี 3 31,932 4 72,126 

รวมทั  งสิ น 5 10,011,491 6 9,687,164 
 

7. การดูแลและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 
 

 บรษิทัมรีะเบยีบในการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัที,ยงัไม่เปิดเผยไปใชเ้พื,อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื,น ดงันี+ 
 

1. เมื,อหลกัทรพัยข์องบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัไดก้ําหนดใหก้รรมการ
และผู้บรหิารมหีน้าที,ในการรายงานการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิัทตามมาตรา 59 เพื,อให้เป็นไปตามประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าดว้ยเรื,องการจดัทําและเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย ์และไดก้ําหนด
โทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตามกฎเกณฑข์อ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไดก้ําหนดโทษทางวนิัยสาํหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนําขอ้มูล
ภายในบรษิทัไปใชห้รอืนําไปเปิดเผยจนอาจทาํใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย  

2. บรษิทักาํหนดใหม้กีารป้องกนัการนําขอ้มลูของบรษิทัไปใช ้โดยกาํหนดใหห้น่วยงานที,รูข้อ้มลูหา้มนําขอ้มลูไป
เปิดเผยยงัหน่วยงานหรอืบุคคลที,ไม่เกี,ยวขอ้ง  

3. ผูบ้รหิารของบรษิทัที,ไดร้บัขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าวก่อนที,จะเปิดเผย
สูส่าธารณชน โดยการกําหนดหา้มผูบ้รหิารทําการซื+อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลา 1 เดอืนก่อนที,
งบการเงนิจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

4. ในการทํารายการที,เกี,ยวโยงกนัมีการกํากบัดูแลให้ปฏิบตัิตามขั +นตอนการอนุมตัิอย่างเคร่งครดัและมีการ
พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ โดยจะนําเสนอรายการที,อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
และผู้ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั +งและมีการเปิดเผยสารสนเทศที,สําคญัอย่างครบถ้วนและเป็นไปตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัที,กาํหนด 
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8. บุคลากร   
 

    บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัทรพัยากรบุคคลขององคก์ร เนื,องจากเป็นปจัจยัสาํคญัที,จะผลกัดนัใหก้ารดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด รวมทั +งบรรลุเป้าหมายและนําไปสู่ความสาํเรจ็ร่วมกนัตาม
วสิยัทศัน์ (Vision) ของบรษิทั ดงันั +น บรษิทัจงึมกีารกําหนดนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื,อเป็นแนวทาง
ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลไวด้งันี+   
 

    จาํนวนบุคลากร  
 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2555 บรษิัทมพีนักงานรวมทั +งสิ+น  163  คน โดยแบ่งเป็นพนักงานในแต่ละฝ่ายของ
บรษิทั ดงัต่อไปนี+ 

 

สายงานหลกั ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ฝา่ยขายและการตลาด 41 45 45 

ฝา่ยบญัช,ี การเงนิ, จดัซื+อ, เร่งรดัหนี+สนิ 19 19 20 

ฝา่ยบรหิารบุคคลและธุรการ, ฝา่ยสารสนเทศ 18 21 23 

ฝา่ยคลงัสนิคา้ 26 35 46 

ฝา่ยขนสง่สนิคา้ 25 28 29 

รวมทั  งสิ น 129 148 163 
   

ทั +งนี+ ในระยะ 3 ปีที,ผ่านมาบรษิทัไม่มขีอ้พพิาททางดา้นแรงงานที,สาํคญั 
 

ค่าตอบแทนพนกังาน 
 

บรษิัทมนีโยบายกําหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานโดยคํานึงถึงความเป็นธรรม ความเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ และผลการปฏบิตังิานของพนักงานแต่ละท่าน ซึ,งบรษิทัจะกาํหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัค่าเฉลี,ย
ของอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตของ
บรษิทั 
   

ในปี 2553-2555 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี+  

(หน่วย : บาท) 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

เงนิเดอืน 21,739,982 27,906,504 29,954,263 

โบนสัและค่าคอมมชิชั ,น 10,201,619 9,291,016 7,627,095 

เงนิสมทบกองทุนสาํรองเลี+ยงชพี 626,127 696,111 720,198 

อื,นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าเดนิทาง, ค่าโทรศพัท ์ 4,890,808 5,362,238 5,797,482 

รวมทั  งสิ น 37,458,536 43,255,869 44,099,038 
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    นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 

บรษิทัไดก้าํหนดนโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื,อเพิ,มพูนความรูค้วาม 
สามารถและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารของพนกังาน รวมถงึการพฒันาเพื,อเพิ,มขดีความสามารถ
ในการปฏบิตังิาน การพฒันาดา้นวสิยัทศัน์ในการทํางานและบุคลกิภาพของพนักงานอนัจะนําไปสู่ภาวะการเป็นผูนํ้าและมี
ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Career Path) โดยจดัส่งพนักงานและผูบ้รหิารในสายงานต่างๆ เขา้ร่วมการ
อบรมและสมัมนาทั +งภายในและภายนอกบรษิทั เพื,อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ รวมทั +งปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี,ยนแปลง
ของเทคโนโลยกีารผลติในอุตสาหกรรมต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัอนัจะช่วยใหบ้รษิัทสามารถ
ประเมนิภาวะความเคลื,อนไหว รวมทั +งแนวโน้มความต้องการของลูกคา้ที,อาจเปลี,ยนแปลงไปตามการเปลี,ยนแปลงของ
เทคโนโลยกีารผลติ โดยในปี 2555 บรษิัทมกีารจดัอบรมภายในบรษิัท จํานวน 14 หลกัสตูร และส่งบุคลากรเขา้ร่วม
อบรมภายนอกโดยสถาบนัต่างๆ จาํนวน 20 หลกัสตูร 
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รายงานการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที!ดี 
 

ในปี 2555 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการครอบคลุมเนื+อหา 5 หมวด ไดแ้ก่ หมวดสทิธขิองผู้
ถอืหุ้น หมวดการปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั หมวดบทบาทของผูม้สี่วนได้เสยี หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส และหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โดยมเีนื+อหาดงันี+ 

 

หมวดที! 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของผูถ้อืหุน้ โดยคํานึงถงึสทิธทิี,ผูถ้อืหุน้พงึไดร้บัโดยที,ไม่จํากดั
เฉพาะแต่เพยีงสทิธพิื+นฐานที,กฎหมายไวเ้ท่านั +น แต่ยงัไดด้าํเนินการเพื,อเป็นการสง่เสรมิการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 

 

1. สทิธใินการไดร้บัและตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของบรษิทัตามความเป็นจรงิ ถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพออย่าง
ทนัเวลา และเหมาะสมต่อการตดัสนิใจ ซึ,งคณะกรรมการบรษิทัมไิดจ้าํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านี+ 

2. สทิธทิี,จะแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืเสนอเรื,องต่างๆ ให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเพื,อการบรหิาร
จดัการบรษิทัใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ 

3. สทิธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงมติร่วมตัดสินใจในที,ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีมีการ
เปลี,ยนแปลงนโยบายที,สาํคญัๆ ของบรษิทั 

4. สทิธใินการเลอืกตั +ง ถอดถอน กรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล 
5. สทิธใินการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบรษิทันําเสนอค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

เป็นประจาํทุกปี รวมทั +งนําเสนอนโยบายและหลกัเกณฑท์ี,ชดัเจนเกี,ยวกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบ 

6. สทิธใินการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปนัผล 

7. สทิธใินการแต่งตั +งผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีรวมทั +งนําเสนอรายละเอยีดเกี,ยวกบัการ
แต่งตั +งผูส้อบบญัชใีนหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

 

และไดด้าํเนินการเพื,อเป็นการสง่เสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี+ 
 

การประชุมผูถื้อหุน้ 
 

บรษิัทกําหนดนโยบายให้มีการจดัประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและขอ้กําหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทั +งในเรื,องการเรยีกประชุม การแจง้วาระการประชุม การส่งหนังสอืนัดประชุม การ
ดําเนินการประชุม และการบนัทกึรายงานการประชุม รวมถึงการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที,ในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครั +ง 

 

การดาํเนินการก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ในปี 2555 บรษิัทกําหนดให้มกีารจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัที, 20 เมษายน 2555 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) เลขที, 229 ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขต
ดุสติ กรุงเทพมหานคร  โดยบรษิัทได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมทั +งขอ้มูลประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม รวมทั +งไดเ้ผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 30 วนั เริ,มตั +งแต่วนัที, 20 มนีาคม 2555 เป็นตน้ไป และแจง้การเผยแพร่ดงักล่าวต่อ
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื,อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่าง
เพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสาร 

  

ทั +งนี+ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทในแต่ละวาระมกีารระบุอย่างชดัเจนว่า เป็นเรื,องเสนอเพื,อทราบ 
เพื,อพจิารณา รวมทั +งไดร้ะบุวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ตลอดจนจํานวน
คะแนนเสยีงในการผ่านมตอินุมตั ินอกจากนี+ ยงัไดร้ะบุรายละเอยีดเพื,อใหผู้ถ้อืหุน้นําเอกสารหลกัฐานที,จําเป็นมาอย่าง
ครบถ้วนในวนัประชุม หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ประวตัิของบุคคลที,
เสนอแต่งตั +งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั +งกรรมการแทนกรรมการซึ,งออกตามวาระ) รายละเอยีดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ข้อมูลรายละเอยีดของผู้สอบบญัช ีรายชื,อและประวตัิกรรมการอสิระเพื,อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเลอืกที,จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ แผนที,
สถานที,จดัประชุม และหนังสอืมอบฉันทะตามที,กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื,อเป็นการรกัษาสทิธใินการเขา้ร่วม
ประชุมของผู้ถือหุ้น บรษิัทได้ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นเดนิทางมาใช้สทิธขิองตนในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมต ิ
ทั +งนี+ ในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ยงัระบุไวด้ว้ยว่า หากผูถ้อืหุน้ท่านใดต้องการใหบ้รษิทัชี+แจงในประเดน็ของระเบยีบ
วาระที,ไดนํ้าเสนอสามารถจดัสง่คาํถามล่วงหน้าไดท้ี, sec_co776@ppm.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 02-628-6122 

  

การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในวนัประชุม 
 

บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมสถานที,ประชุมผูถ้อืหุน้ที,สะดวกต่อการเดนิทางและมขีนาดหอ้งประชุมที,เหมาะสม สามารถ
รองรบัผู้เขา้ร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรบัลงทะเบยีนก่อนเริ,มประชุมล่วงหน้า 2 ชั ,วโมง นอกจากนี+ ยงัได้
ดําเนินการเพื,ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที,มาประชุม เช่น มีเจ้าหน้าที,ต้อนรบัคอยให้คําแนะนําวิธีการ
ลงทะเบยีน รวมถงึคอยใหค้าํแนะนําต่างๆ เมื,อเกดิปญัหาในการลงทะเบยีน จดัเจา้หน้าที,และโต๊ะลงทะเบยีนในจาํนวนที,
เหมาะสม พรอ้มทั +งจดัพมิพบ์ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื,อใชล้งคะแนนในหอ้งประชุมอกีดว้ย 

 

การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ประธานกรรมการทําหน้าที,เป็นประธานในที,ประชุมและมรีอง
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ รวมทั +งกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชขีองบรษิัทเขา้ร่วมประชุม (ตาม
รายชื,อที,เปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุม) เพื,อทําหน้าที,ชี+แจงและตอบคําถามของผูถ้อืหุน้ในประเดน็ที,เกี,ยวขอ้ง โดย
ก่อนเริ,มเขา้สู่การประชุมตามระเบยีบวาระ ประธานในที,ประชุมได้แจ้งต่อที,ประชุมทราบถึงวธิกีารปฏบิตัิในการออก
เสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม  โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดร้บัสทิธใินการลงคะแนนหนึ,งหุน้ต่อหนึ,งเสยีงและได้
มกีารแจง้ผลการออกเสยีงใหท้ี,ประชุมรบัทราบเมื,อจบการพจิารณาในแต่ละวาระ สาํหรบัสทิธใินสว่นแบ่งกําไร บรษิทัมี
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลที,กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนและมรีายละเอยีดของจาํนวนเงนิปนัผลทั +งหมดที,บรษิทัต้องจ่ายใหผู้้
ถอืหุน้ระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม  

  

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที,บรหิาร และกรรมการผู้จดัการได้ให้
ความสําคญัต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเขา้ร่วมประชุมทุกครั +ง และบรษิัทได้เชิญผู้สอบบญัชีและคณะ
ผู้บริหารของบริษัทที,มีส่วนเกี,ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื,อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที, 
นอกจากนี+ บรษิทัยงัไดเ้ชญิตวัแทนจากหน่วยงานกํากบัดูแลจากภายนอกเขา้สงัเกตการณ์การดําเนินการประชุม เช่น 
ตวัแทนจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

  



                     

44 บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน)  
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ประธานที,ประชุมได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้แสดงความเหน็และตั +งคําถามในทุกวาระ และไดม้กีารบนัทกึตามประเดน็คําถามและ
คาํตอบไวอ้ย่างชดัเจนครบถ้วน ซึ,งจะช่วยใหผู้ถ้อืหุน้ที,ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครั +งนั +นสามารถทราบถงึประเดน็ปญัหาที,
มกีารอภปิรายในที,ประชุมได ้นอกจากนี+ บรษิัทถอืหลกัปฏบิตัวิ่า เพื,อใหผู้ถ้ือหุน้มโีอกาสไดศ้กึษาขอ้มูลก่อนตดัสนิใจ 
บรษิทัจะไม่เพิ,มระเบยีบวาระการประชุมในที,ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

  

สาํหรบัวาระการเลอืกตั +งกรรมการ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยในหนังสอืเชญิประชุมจะมรีายละเอยีดเกี,ยวกบับุคคลที,เสนอเขา้รบัการเลอืกตั +งเป็นกรรมการแนบไป
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ รวมถงึสดัส่วนการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัและจาํนวนครั +งของการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ในปีนั +นๆ 

  

การดาํเนินการหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

หลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 ขึ+น ซึ,งประกอบดว้ย
รายละเอยีดสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ การแจง้วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนเริ,มการประชุมตามวาระ
และให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ มกีารบนัทกึมตแิละจํานวนคะแนนเสยีงที,ไดร้บัไวอ้ย่างชดัเจนว่าเหน็ดว้ย 
ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีงเป็นจํานวนเท่าใด และจดัส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนัตามที,กาํหนด พรอ้มกบัเผยแพร่รายงานดงักล่าว ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน 1 เดอืนนับจากวนั
ประชุม ทั +งนี+ เพื,อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

  

หมวดที! 2 การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  
 

บรษิทัเหน็ถงึความสาํคญัและตระหนกัในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อยต่างไดร้บัการ
ปฏบิตัิอย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย ทั +งนี+ บรษิทัไดใ้หส้ทิธอิอกเสยีงแก่ผูถ้อืหุ้นตามจํานวนหุ้นที,ถืออย่างเท่าเทยีมกนั ใน
กรณีที,ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้มสีทิธมิอบฉันทะใหก้บับุคคลที,ผูถ้อืหุน้เหน็สมควรเขา้
ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนได ้และไดเ้สนอชื,อกรรมการอสิระจาํนวน 2 ท่านเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของ
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี+ ยงัไดก้าํหนดใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ เพื,อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
โดยบรษิทัไดจ้ดัเกบ็บตัรลงคะแนนวาระต่างๆ ไวเ้พื,อเป็นหลกัฐานหากมขีอ้โตแ้ยง้ใดๆ ในภายหลงั 

  

นอกจากนี+ บรษิทัยงัไดก้าํหนดเวลาแนวทางในการจดัการเรื,องการมสีว่นไดเ้สยีอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้
โดยเฉพาะในการเขา้ทาํธุรกรรมระหว่างบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกี,ยวขอ้ง เพื,อมใิหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารที,มี
ส่วนได้เสยีหรอืมสี่วนเกี,ยวขอ้งเขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาการทําธุรกรรมดงักล่าว โดยการเขา้ทํา
รายการที,เกี,ยวโยงกนัตอ้งผ่านความเหน็ชอบหรอืสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการดาํเนินการ  

 

นอกจากนี+ ยงัไดก้ําหนดใหฝ้่ายตรวจสอบภายในรายงานการเขา้ทํารายการระหว่างกจิการที,เกี,ยวขอ้งกนัต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื,อรบัทราบการทํารายการในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื,อทราบตามลําดบั นอกจากนี+  ในการเขา้ทํารายการที,เกี,ยวโยงกนั บรษิัทได้ถือปฏบิตัิอย่าง
เคร่งครดัให้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื,อง การเปิดเผยขอ้มลูการทาํที,เกี,ยวโยงกนัอกีดว้ย 

 



 

รายงานประจาํปี 2555 45454545    

 

    

นอกจากนี+ บรษิัทยงัไดก้ําหนดนโยบายและมาตรการป้องกนัมใิห้มกีารใช้ขอ้มูลภายในที,ยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื,อหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองหรอืผูเ้กี,ยวขอ้งในทางมชิอบ ซึ,งเป็น
การเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้รายอื,น โดยหา้มมใิหก้รรมการและผูบ้รหิารซื+อหรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อน
เผยแพร่งบการเงนิออกสูบุ่คคลภายนอก นอกจากนี+ หากมกีารซื+อ - ขาย หรอืโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั กรรมการและ
ผู้บรหิารต้องแจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ภายใน 3 วนัทําการ เพื,อให้สํานักงาน ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลกัทรพัย์
ดงักล่าวใหป้ระชาชนทั ,วไปทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 

หมวดที! 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนไดเ้สยีภายใน
หรอืภายนอกเพื,อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดอีย่างต่อเนื,องในการดาํเนินธุรกจิ  

  

การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัในปี 2555 โดยสรุป 
 

1) พนกังาน  

 

บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอตัราที,เหมาะสมและเป็นธรรมกบัพนักงานทุกระดบัตามความรู้
ความสามารถของพนักงานในแต่ละตําแหน่งงาน ทั +งนี+  บริษัทได้มีมติให้จัดตั +งกองทุนสํารองเลี+ยงชีพภายใต้
พระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี+ยงชพี พ.ศ.2542 เพื,อเป็นสวสัดกิารแก่พนกังานของบรษิทัโดยใชช้ื,อว่า “กองทุนสาํรอง
เลี+ยงชีพธนกาญจน์” โดยพนักงานต้องจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนเป็นรายเดือนร้อยละ 3 ของเงนิเดอืนและนําส่งเข้า
กองทุนพร้อมกบัการนําส่งเงนิสมทบของบรษิัท เมื,อพนักงานมอีายุงานตามช่วงที,กําหนดและพ้นสภาพจากการเป็น
พนกังาน ทางบรษิทัจะมเีงนิสมทบใหก้บัพนกังานตามอายุงานของพนกังานท่านนั +น ดงันี+ 
  

อายุงาน (ปี) เงินสมทบพรอ้มผลประโยชน์ (รอ้ยละ) 

0 ถงึ 5 ปี 0 

มากกว่า 5-9 ปี 50 

มากกว่า 9 ปีขึ+นไป 100 
 

นอกจากนี+ บริษัทยงัได้ตระหนักถึงการพฒันาความรู้ความสามารถและสุขลกัษณะสภาพแวดล้อมในการ
ทาํงาน โดยบรษิทัจดัใหม้กีารสมัมนาเพื,อพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างน้อยปีละ 1 ครั +งโดยใชช้ื,อโครงการสมัมนา 
“วันร้อยดวงใจชาว ณ พรพรหม” และกิจกรรม BIG CLEANING DAY (5 ส.) สําหรับการพัฒนาสุขลักษณะและ
สภาพแวดลอ้มที,ดใีนการทาํงาน 

 

2) คู่คา้และเจา้หนี<  
 

บรษิัทได้ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ทั +งที,เป็นลูกคา้ของบรษิทั และผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้ต่างๆ ให้แก่บรษิัท รวมทั +งเจา้หนี+ที,
บรษิัทมภีาระเงนิกูย้มืทุกรายอย่างเป็นธรรมตามเงื,อนไขทางการค้าและ/หรอืขอ้ตกลงในสญัญาที,ทําร่วมกนัเพื,อพฒันา
ความสมัพนัธท์างธุรกจิที,ก่อใหเ้กดิประโยชน์ของทั +งสองฝา่ย (To create a win/win partnership) 
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3) ลกูคา้ 

 

บรษิทัเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้โดยเน้นการให้บรกิารสนิคา้ที,มคีุณภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี+ บรษิัทยงัใหค้วามสาํคญัต่อการกําหนดราคาขายสนิคา้ที,เหมาะสมใหแ้ก่
ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน และรกัษาความลับลูกค้า มีหน่วยงานที,ติดต่อกับลูกค้า รวมทั +งรบัฟงัข้อเสนอแนะและ
ขอ้คดิเหน็จากลกูคา้ 

 

4) คู่แข่ง 

 

บรษิัทมกีารแข่งกนักบัผูผ้ลติและผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้ประเภทเดยีวกนัรายอื,นตามกรอบกตกิาการแข่งขนัที,ดี
และกฎหมายที,ไดก้าํหนดไว ้และไม่ละเมดิ ความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แขง่ดว้ยวธิฉ้ีอฉล ในปีที,ผ่านมา 
บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทใดๆในเรื,องที,เกี,ยวกบัคู่แขง่ทางการคา้ บรษิทัมุ่งที,จะพฒันาอุตสาหกรรมผลติภณัฑโ์ลหะใหเ้ป็นที,
ยอมรบัในตลาดโลก 
 

5) ชุมชนและสงัคม 

 

บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยการรบัผดิชอบและดแูลสิ,งแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามที,
กฎหมายกาํหนด 
 

6) ผูถื้อหุน้ 
 

 บรษิัทมีนโยบายในการเพิ,มชนิดของผลติภัณฑ์ที,มีไว้เพื,อจดัจําหน่าย รวมทั +งขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื,อง
พร้อมกบัการสร้างมูลค่าเพิ,มของสนิค้าและบรกิารด้วย ซึ,งจะช่วยเพิ,มความสามารถในการทํากําไรของบรษิัท และ
เพื,อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัผลตอบแทนสูงสุด นอกจากสทิธขิองผู้ถือหุ้นที,กําหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิัทที,ทาง
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัเป็นอย่างมากแลว้ บรษิัทยงัได้ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการเสนอแนะขอ้คดิเหน็ต่างๆ เกี,ยวกบั
การดําเนินธุรกจิของบรษิัทในฐานะเจา้ของบรษิัทผ่านเลขานุการบรษิัท โดยทุกๆ ขอ้คดิเหน็จะรวบรวมเพื,อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
 

หมวดที! 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัเรื,องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื,องจากเป็นเรื,องที,มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจําเป็นต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั +งที,เป็น
สารสนเทศทางการเงนิและที,ไม่ใช่ทางการเงนิให้ถูกต้องตามที,กฎหมายกําหนด โดยมสีาระสาํคญัครบถ้วน เพยีงพอ 
เชื,อถือได้ และทนัเวลา โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.ppm.co.th) 

  

บรษิัทยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัต่างๆ ที,กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื,นของรฐัอย่างเคร่งครดัและตดิตาม
การแกไ้ขเปลี,ยนแปลงอยู่อย่างสมํ,าเสมอ เพื,อใหม้ั ,นใจไดว้่า กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัที,บรษิทัถอืปฏบิตันิั +นมคีวาม
ถูกตอ้งและเป็นหลกัประกนัใหผู้ถ้อืหุน้เชื,อมั ,นในการดาํเนินธุรกจิที,โปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

 



 

รายงานประจาํปี 2555 47474747    

 

    

1) ขอ้มูลทางการเงนิที,สําคญัและเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที,รบัรองโดยทั ,วไปและผ่านการ
ตรวจสอบและให้ความเหน็อย่างไม่มเีงื,อนไขจากผู้สอบบญัชทีี,เป็นอสิระและขอ้มูลที,มใิช่งบการเงนิตาม
ขอ้กําหนดของกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึ,งขอ้มูลดงักล่าวมกีารปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ 

2) โครงสรา้งการถอืหุน้ที,มคีวามชดัเจนและโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสรา้งที,แสดงถงึผูถ้อืรายใหญ่และสดัสว่น
ของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

3) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัช ี 

4) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารที,แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” เป็นอตัรา
ที,เหมาะสมกบัภาระหน้าที,และความรบัผดิชอบของกรรมการผูบ้รหิารแต่ละท่าน โดยศกึษาเทยีบเคยีงกบั
ธุรกจิประเภทเดยีวกนั 

5) จาํนวนครั +งของการเขา้ประชุมในปี 2555 ของกรรมการ 
6) ขอ้มลูเกี,ยวกบัการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 

ทั +งนี+ บรษิัทไดจ้ดัตั +งหน่วยงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์เพื,อทําหน้าที,ติดต่อสื,อสารกบัผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั +ง
นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละภาครฐัที,เกี,ยวขอ้ง ซึ,งผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มลูบรษิทัหรอืต้องการสอบถามไดท้ี,
คุ ณ ภ า วิ ณี  ต รี ก า ญ จ น า นั น ท์  โ ท ร . 02-628-6100 ต่ อ  775 ห ม า ย เล ข โ ท ร ส า ร  02-628-6122 ห รื อ 
sec_co776@ppm.co.th และบรษิทัไดเ้พิ,มช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูของผูท้ี,สนใจอย่างเท่าเทยีมกนั โดยเปิดเผยขอ้มูล
ผ่านเวบ็ไซต์ www.ppm.co.th เช่น ข้อมูลบรษิัท, โครงสร้างคณะกรรมการ, โครงสร้างผู้ถือหุ้น, ข้อมูลทางการเงิน, 
ขอ้มูลราคาหลกัทรพัย,์ การกํากบัดูแลกจิการ, แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (แบบ 56-1), รายงานประจําปี (แบบ 
56-2), ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

 

โดยในปี 2555 บรษิัทได้เขา้ร่วมกจิกรรม Opportunity Day จํานวน 1 ครั +ง คอื วนัที, 28 พฤศจกิายน 2555 
จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื,อรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสและเปิดโอกาส
ใหน้กัวเิคราะห ์นกัลงทุน สื,อมวลชน และผูส้นใจทั ,วไปซกัถามและแลกเปลี,ยนความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ อย่างทั ,วถงึ 

 

หมวดที! 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยบุคคลที,มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์จากหลากหลาย
สาขา มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที,ที,ต้องรบัผดิชอบเป็นอย่างด ีอกีทั +งยงัเป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
ของบรษิทั โดยร่วมกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงูในการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบายการเงนิ การบรหิารความเสี,ยง 
การวางแผนเชงิกลยุทธเ์พื,อกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทั +งในระยะสั +นและระยะยาว 

 

นอกจากนี+ เพื,อเพิ,มประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการ บรษิทัมนีโยบายในการ
ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารบัการฝึกอบรมพฒันาความรู้กบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบนัอื,นๆ ในหลกัสตูรที,เกี,ยวขอ้งกบักรรมการ เพื,อ
เป็นการสรา้งความเชื,อมั ,นใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั ,วไปว่า กรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี,ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที,ใน
ฐานะกรรมการตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที,ด ีโดยมกีารประสานงานให้กรรมการพจิารณาเขา้รบัการอบรมอย่าง
ต่อเนื,องตลอดปี 
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โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
 

1) ปจัจุบนัคณะกรรมการของบรษิทัมจีาํนวนทั +งหมด 9 ท่าน ประกอบดว้ย 
ก. กรรมการอสิระและกรรมการที,มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (Non – Executive Director) จาํนวน 6 ท่าน 
ข. กรรมการที,เป็นผูบ้รหิาร (Executive Director) จาํนวน 3 ท่าน 

2) วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ คอื คราวละ 3 ปี ซึ,งเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัและไดร้ะบุไวใ้นนโยบาย
การกาํกบัดแูลกจิการ 

3) บรษิัทมกีารกําหนดคุณสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” ไว้อย่างละเอยีดเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน 
ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

4) ประธานกรรมการของบรษิทัมใิช่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการและกรรมการที,มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร และได้
มกีารแบ่งแยกอํานาจหน้าที,อย่างชดัเจน นอกจากนี+ ประธานกรรมการยงัไดส้่งเสรมิใหก้รรมการทุกคนได้มี
โอกาสร่วมกนัอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที, โดยใหเ้วลาอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

5) ในส่วนของอํานาจหน้าที,ของกรรมการผู้จดัการได้ถูกกําหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิัท โดยเฉพาะเรื,องที,
สาํคญัจะตอ้งเสนอต่อที,ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื,อพจิารณาขอความเหน็ชอบและอนุมตั ิ

6) คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั +งเลขานุการบรษิทั โดยเปิดเผยขอ้มูลและรายละเอยีดของเลขานุการบรษิทัไวใ้น
หวัข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบรษิัทมีหน้าที,ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที,
คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที,ในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มกีาร
ปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการอย่างเคร่งครดั และมหีน่วยงานเลขานุการบรษิทัเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที,
และความรบัผดิชอบหลกัของเลขานุการบรษิทัเปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ” 

 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

ถงึแมว้่าบรษิัทจะยงัมไิดม้กีารจดัตั +งคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื,นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที,
ต้องจดัให้มตีามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ แต่การดําเนินการในด้านอื,นเพื,อพิจารณาในแต่ละวาระ อาทิ การ
พจิารณาค่าตอบแทน, การสรรหาบุคคลที,มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื,อดํารงตําแหน่งกรรมการ บรษิทัไดท้าํอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงั และโปร่งใส ตั +งอยู่บนพื+นฐานของความซื,อสตัยส์จุรติเพื,อมใิหเ้กดิขอ้ครหาได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตั +งคณะกรรมการตรวจสอบเพื,อช่วยในการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไป
อย่างโปร่งใส ประกอบดว้ยกรรมการที,เป็นอสิระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านนี+เป็นผูม้คีวามรู้
และประสบการณ์ที,เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชื,อถอืของงบการเงนิได ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน มกีารหารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชซีึ,งเป็นผูต้รวจสอบ
ภายนอกที,เป็นอิสระ เพื,อขอทราบความเห็นเกี,ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการ
ปฏิบตัิงานและขอ้เสนอแนะต่อที,ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส ดงัมีรายละเอยีดในหวัขอ้ “รายงาน
กาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” บรษิทัไดนํ้าขอ้เสนอแนะจากกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี
ภายนอกไปปรบัปรุงและรายงานผลการปรบัปรุงต่อคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมครั +งถดัไป  

 

 



 

รายงานประจาํปี 2555 49494949    

 

    

บทบาทหนา้ที!และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1) คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื,องที,สําคญัเกี,ยวกบัการดําเนินงานของบรษิัท 
ได้แก่ วิสยัทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์องค์กร เป้าหมายทางการเงิน ความเสี,ยง แผนงานและงบประมาณ 
นอกจากนี+ ยงัเป็นผูก้ํากบั ควบคุม และดูแลใหฝ้่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที,กําหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2) เพื,อความโปร่งใสในการดําเนินงาน บรษิัทกําหนดให้คณะกรรมการและคณะผู้บรหิารของบรษิัทต้องรายงาน
ส่วนได้เสยีของตนหรอืบุคคลที,เกี,ยวขอ้งซึ,งมคีวามเกี,ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิัท
ย่อยต่อบรษิทั ซึ,งสามารถตรวจสอบได ้

3) บริษัทได้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

4) คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายชดัเจนเรื,องการทํารายการที,อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ว่าต้องเป็นไป
เพื,อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมจงึมกีารพจิารณาการทาํรายการอย่างรอบคอบและต้องผ่านการ
พจิารณากลั ,นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอที,ประชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิโดย
กรรมการที,มสีว่นไดเ้สยีมไิดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ หลงัการอนุมตักิารทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนัมกีารแจง้มติ
ที,ประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื,อเผยแพร่ใหผู้ถ้อืหุน้ภายใน 9.00 น.ของวนัรุ่งขึ+น เพื,อใหผู้ถ้อื
หุน้ไดร้บัทราบขอ้มลูที,ถูกตอ้ง รวดเรว็ และทนัเหตุการณ์ 

5) คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั +งฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที,รบัผดิชอบในการควบคุมภายในและตรวจสอบ
การดาํเนินงาน, รายงานทางการเงนิ, การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และนโยบาย และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบปีละ 4 ครั +ง พร้อมทั +งนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื,อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงาน
ดงักล่าว 

 

การประชุมคณะกรรมการ 
 

1) บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการในวาระปกตไิตรมาสละ 1 ครั +ง และไดก้ําหนดวนัประชุมคณะกรรมการอย่าง
เป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื,อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้ประชุมได้ อย่างไรกต็าม 
อาจมกีารเรยีกประชุมเพิ,มเตมิไดห้ากมวีาระพเิศษตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

2) ในปี 2555 บรษิทัมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทั +งสิ+น 5 ครั +ง คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั +งสิ+น 4 
ครั +ง ซึ,งเหมาะสมกบัภาระหน้าที,และความรบัผดิของคณะกรรมการและการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในปีที,ผ่าน
มา 

3) บรษิัทจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่วาระให้
กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื,อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพออนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพจิารณาตดัสนิใจ 

4) ในการประชุมแต่ละครั +ง ที,ประชุมได้มกีารซกัถามฝ่ายจดัการและมกีารใช้ดุลยพนิิจที,รอบคอบเป็นไปอย่าง
อสิระและโปร่งใส โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นเกี,ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม และกรรมการผูม้ี
ส่วนได้เสยีในเรื,องที,พิจารณาโดยนัยสําคญัต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื,องดงักล่าว 
นอกจากนี+ ประธานกรรมการยงัได้จดัสรรเวลาให้กบัที,ประชุมอย่างเพียงพอ เพื,อให้กรรมการได้ร่วมกัน
อภปิรายปญัหาและแนวทางแก้ไข และยงัไดม้กีารเชญิผูบ้รหิารที,เกี,ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมในวาระที,นําเสนอ
เพื,อใหร้ายละเอยีดเพิ,มเตมิหากมปีระเดน็ซกัถาม 
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5) หลงัการประชุมคณะกรรมการบรษิัทมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บ
รายงานการประชุมที,ผ่านการรบัรองแล้วจากคณะกรรมการบรษิัทไว้ที,หน่วยงานเลขานุการบรษิัท เพื,อให้
กรรมการหรอืผูท้ี,เกี,ยวขอ้งสามารถเรยีกดขูอ้มลูหรอืตรวจสอบได ้

6) คณะกรรรมการบรษิทักําหนดใหก้รรมการที,ไม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมกนัเองตามความเหมาะสมอย่างน้อย
ละปีละ 1 ครั +ง โดยไม่มกีรรมการที,เป็นผู้บรหิารหรอืฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม เพื,อเปิดโอกาสให้อภิปราย
ปญัหาต่างๆ ทั +งที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท เรื,องที,อยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลประชุมให้
ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบรษิัทได้มกีารประเมินผลการปฏบิตัิงานของตนเองแบบทั +งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั +ง เพื,อ
ทบทวนว่าไดม้กีารกํากบัดูแลใหม้กีารกําหนดและ/หรอืดําเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างเพยีงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุน
ฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ,งขึ+น ซึ,งในปี 2555 นี+ บริษัทได้ใช้
แบบฟอรม์ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการของศนูยพ์ฒันาการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั +งนี+ เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการในปจัจุบนั  

 

สําหรบัปี 2555 นี+ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จํานวนกรรมการทั +งหมดในคณะกรรมการมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั ซึ,งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลที,มคีวามรู ้ความสามารถ 
มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ โดยมีกรรมการที,ไม่เป็นผู้บรหิารอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั +งหมด รวมทั +งมกีารจดัตั +งคณะกรรมการชุดย่อยเพื,อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิัท ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร ซึ,งมกีารแบ่งแยกหน้าที,และความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน ทั +งนี+ คณะกรรมการ
บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัและจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที,ไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

คณะกรรมการบรษิทัมสี่วนร่วมในการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย ตลอดจนกํากบัดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ,าเสมอ มกีารกําหนดระดบัอํานาจดําเนินการและกระบวนการพจิารณาอนุมตัิทาง
การเงนิไวอ้ย่างชดัเจน โดยกรรมการยงัใหค้วามสาํคญัต่อความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ การเปิดเผยขอ้มูล การ
ดูแลไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้คีวามเป็นธรรม ซึ,งมรีะเบยีบอํานาจอนุมตัแิละดําเนินการกําหนดไว้
อย่างชัดเจน ทั +งนี+  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการที,เกี,ยวโยงกันดังกล่าว นอกจากนี+ 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามสมัพนัธท์ี,ดกีบัฝา่ยจดัการและไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที,ของฝา่ยจดัการ 

 

คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี,ยงที,
เพยีงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทั รวมทั +งสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และ
คู่มอืจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัอย่างต่อเนื,อง 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

บรษิัทใช้วธิเีปรยีบเทียบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ประสบการณ์ ภาระหน้าที, ขอบเขตของ
บทบาทหน้าที,และความรบัผดิชอบ รวมถงึพจิารณาการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตทางผลกาํไรของบรษิทัในการ
พจิารณาก่อนนําเสนอต่อที,ประชุมผูถ้อืหุน้เพื,อพจิารณาอนุมตั ิซึ,งค่าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2555 ยงัคงเป็น
อตัราเดยีวกนักบัที,ที,ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้คยอนุมตัไิวใ้นปี 2554 ยกเวน้ค่าตอบแทนของกรรมการอสิระที,เพิ,มขึ+นจากปีที,
แลว้ เนื,องจากเหน็ว่ามรีายละเอยีดการดาํเนินการที,มากเพิ,มขึ+น 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 

บรษิทัมนีโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนในอตัราที,เทยีบไดก้บัธุรกจิประเภทเดยีวกนัและเพยีงพอที,จะจงูใจ
และรกัษาผูบ้รหิารที,มคีุณภาพไว ้โดยพจิารณาจากหน้าที,ความรบัผดิชอบ ผลการปฏบิตังิานของแต่ละคน ประกอบกบั
ผลการดาํเนินงานของบรษิทั และมกีารพจิารณาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

บรษิัทส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิัทได้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมหรอืสมัมนาจากหลกัสตูรต่างๆ ที,จดัขึ+นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย, สํานักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื,อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที,ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ,งขึ+น  

 

จากการดําเนินธุรกจิตามแนวปฏบิตัิที,ดขีองหลกัการกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทส่งผลให้ในปี 2555 บรษิัท
ไดร้บัผลคะแนนจากการประเมนิของหน่วยงานต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้งดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ ดงันี+ 

 

1) จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ที,จดัขึ+นโดยสมาคม
สง่เสรมิผูล้งทุนไทย บรษิทัไดร้บัคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 90-99 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน จดัอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเยี�ยม” ขณะที,คะแนนเฉลี,ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที, 89.43 คะแนน ซึ,งการประเมิน
ดงักล่าวถอืว่าเป็นสว่นหนึ,งของการกาํกบัดแูลกจิการที,ด ี 

2) บรษิัทได้รบัการประเมนิผลใหเ้ป็น 1 ใน 171 บรษิัทจดทะเบยีนที,ไดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั “ดี” (Companies 
with Good CG Scoring) จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555 และเมื,อ
เปรยีบเทยีบกบัคะแนนสงูสุดและคะแนนเฉลี,ยของบรษิทัที,ทําการสาํรวจทั +งหมด 513 บรษิทั คะแนนเฉลี,ยของ
บรษิทัสงูกว่าคะแนนเฉลี,ยของบรษิทัที,ทาํการสาํรวจทั +งหมด 
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การควบคุมภายใน 
 

บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายในที%ดี มุ่งเน้นให้มีการควบคุมดูแลการ
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ.น โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซึ%งปฏบิตัหิน้าที%
และสามารถความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระเป็นผูร้บัผดิชอบ ดแูลและสอบทานความเหมาะสมและความมปีระสทิธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายใน เพื%อให้มั %นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิัทเหมาะสมและเพียงพอที%จะปกป้อง
ทรพัยส์นิของบรษิทั รวมทั .งป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบของฝ่ายบรหิาร โดยมกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอเพื%อใหเ้กดิความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการที%ด ีทั .งนี. เพื%อประโยชน์
สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้บนพื.นฐานความเป็นธรรมของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย 
 

ทั .งนี. คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 
ครั .ง ซึ%งในการประเมนิดงักล่าวจะมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและแสดงความเหน็เกี%ยวกบัความเพยีงพอ
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมนิที%บรษิทัใชป้ระเมนินั .นจะอา้งองิ “แบบประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ%งหวัขอ้การ
ประเมนิครอบคลุมและมคีวามสมัพนัธ์กบัการดําเนินธุรกจิและกระบวนการบรหิารงานตามองคป์ระกอบการควบคุม
ภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ ดงันี. 

 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
 

 บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงผงัโครงสรา้งองคก์รเพื%อใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามคล่องตวัเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาพธุรกจิที%เปลี%ยนแปลงไป รวมทั .งมกีารจดัองคก์รที%เอื.อต่อการควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร โดยเริ%มตั .งแต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัท ซึ%งประกอบด้วยกรรมการที%เป็นฝ่ายบริหาร จํานวน 3 ท่าน และกรรมการ
ภายนอกซึ%งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิละกรรมการตรวจสอบรวมทั .งสิ.น 6 ท่าน ทําใหใ้นการพจิารณาตดัสนิใจในการ
บรหิารงานต่างๆ ของบรษิทัมกีารคานอาํนาจกนัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 

ทั .งนี. บรษิทัไดก้ําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที%และวงเงนิอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน มี
ข ั .นตอนการปฏบิตังิาน (Work Flow) เกี%ยวกบัระบบการซื.อสนิคา้ ระบบการขายสนิคา้ ระบบการรบั – จ่ายเงนิ เอกสาร
ประกอบสาํหรบัการปฏบิตังิานในแต่ละระบบไวอ้ย่างเหมาะสม มกีารจดัทาํระเบยีบวธิปีฏบิตังิานที%รดักุมเพยีงพอ โดยมี
การแบ่งแยกหน้าที%ความรบัผดิชอบของแต่ละสว่นงานไวอ้ย่างชดัเจน  

 

ในสว่นของการจดัผงัองคก์รการบรหิารงาน บรษิทัไดแ้บ่งแยกหน้าที%ความรบัผดิชอบในงานที%เป็นพื.นฐานของ
ระบบควบคุมภายใน อนัไดแ้ก่ หน้าที%ในการอนุมตั ิหน้าที%ในการบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และหน้าที%ใน
การตรวจสอบดูแลทรพัยส์นิออกจากกนัอย่างเด่นชดั อกีทั .งบรษิทัไดจ้ดัตั .งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ.นโดยใหข้ึ.นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ%งจะช่วยในการสง่เสรมิ ตดิตาม ประเมนิ และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของบรษิทั
อกีทางหนึ%ง  
 

2. การบริหารความเสี�ยง 
 

 ในการวางแผนและการบรหิารงาน บรษิทัมกีระบวนการในการทําแผนงานประจําปีที%มเีป้าหมายชดัเจนและ
วดัผลได ้ซึ%งข ั .นตอนในการจดัทาํแผนงานจะมกีารวเิคราะหป์จัจยัความเสี%ยงในดา้นต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งเพื%อนํามาใชใ้นการ 
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กาํหนดกลยุทธเ์พื%อดําเนินการ ตลอดจนเครื%องชี.วดัและตดิตามผล โดยที%ในระหว่างปฏบิตังิานตามแผน บรษิทัจะมกีาร
ติดตามและประเมนิปจัจยัความเสี%ยงต่างๆ ที%อาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิัทอย่างสมํ%าเสมอ เช่น 
ความเสี%ยงจากความผนัผวนของราคาแร่ ความเสี%ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี%ยน เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารของ
บรษิทัจะตดิตามความเคลื%อนไหวของราคาแร่ในตลาดโลก รวมทั .งอตัราแลกเปลี%ยนอย่างใกลช้ดิเพื%อพจิารณามาตรการ
ต่างๆ เพื%อลดความเสี%ยงจากปจัจยัดงักล่าวไดอ้ย่างทนัการณ์ 
 

3. การควบคุมการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 
 

 บรษิทัไดก้ําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที%และวงเงนิอนุมตัขิองผูบ้รหิารทุกฝา่ยและทุกระดบัไดอ้ย่างชดัเจนและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื%อเป็นการป้องกนัการมอีาํนาจเบด็เสรจ็ของกรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ ซึ%งทั .ง 
2 ท่านเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั บรษิทัจะกาํหนดใหก้ารอนุมตัริายการใดๆ ที%จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อกรรมการ
ผู้จดัการและรองกรรมการผู้จดัการดงักล่าวที%ไม่เกี%ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิตามปกติของบรษิัทและมีมูลค่าของ
รายการตั .งแต่ 100,000 บาทขึ.นไป เช่น การเบกิเงนิล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายเกี%ยวกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 
จะต้องผ่านการรบัทราบและตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิัทก่อนที%จะมกีารอนุมตัริายการดงักล่าว ซึ%ง
หากฝ่ายตรวจสอบภายในเหน็ว่ารายการดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืมคีวามผดิปกติ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงาน
โดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยทนัท ี
 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัยงัมกีารกําหนดขอบเขตอํานาจของแต่ละตําแหน่งไวอ้ย่างชดัเจนในอํานาจดําเนินการของ
บรษิทั รวมทั .งกรรมการผูจ้ดัการไม่มอีํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรอืเกี%ยวกบัรายการที%เกี%ยวโยงกนั รายการการ
ได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ%งสนิทรพัย์ที%สําคญัของบรษิัท และอํานาจที%มอบให้กรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลที%ได้รบัมอบ
อาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการจะไม่สามารถอนุมตัริายการที%ตนหรอืบุคคลที%อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื%นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั 
 

บรษิทัยงัมฝีา่ยตรวจสอบภายในซึ%งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดทุ้กเมื%อหากพบธุรกรรมที%
ไม่ปกต ินอกจากนี. หวัหน้าฝา่ยตรวจสอบภายในยงัมวีาระเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั .ง โดยดาํรง
ตําแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั .งนี. เพื%อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที%ในการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบการดําเนินงานภายในของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม รดักุม และเป็นไปตามอาํนาจ
ดําเนินการของบริษัทและมีความโปร่งใส รวมทั .งติดตามข้อมูลและตรวจสอบรายการต่างๆ ตามที%คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย สําหรบัรายการที%มีนัยสําคญัและอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของบริษัท เช่น การซื.อขาย
ทรพัย์สนิถาวร การก่อหนี.และภาระผูกพนั เป็นต้น จะต้องผ่านการอนุมตัจิากที%ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
เพื%อใหม้ั %นใจไดว้่ารายการดงักล่าวจะเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื%อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั  
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 
 

บรษิัทได้เลง็เหน็ความสาํคญัในเรื%องระบบสารสนเทศและการสื%อสารขอ้มูล เหน็ไดจ้ากการที%บรษิัทได้มกีาร
พฒันาปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอรใ์นการจดัการฐานขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ ทําใหก้าร
จดัเก็บรวบรวมและบรหิารข้อมูล และการจดัทํารายงานข้อมูลต่างๆ มีประสทิธภิาพ เหมาะสมต่อการใช้งาน และ
สามารถรายงานไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกต้อง และทนัเหตุการณ์ นอกจากนี. บรษิทัยงัมรีะบบคอมพวิเตอรเ์ครอืข่ายภายใน
องค์กรที%สามารถเชื%อมต่อจากหน่วยงานภายนอกเขา้มาในบรษิัทอนัจะทําให้การติดต่อสื%อสารและส่งขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงานทั .งภายในและภายนอกของบรษิัทเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยที%ระบบดงักล่าวมรีะบบการ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูที%เพยีงพอและเหมาะสม  
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ระบบสารสนเทศที%บรษิทัใชง้านอยู่ในปจัจุบนัมดีงันี. 
 

1) โปรแกรมบรหิารงานขายและบรกิารลกูคา้ (Customer Relation Management : CRM)  
2) โปรแกรมบรหิารงานคลงัสนิคา้ (Warehouse Management System : WMS) 

 

5. ระบบการตดิตาม 
 

บรษิทัไดม้กีารตดิตามผลการปฏบิตังิานอย่างสมํ%าเสมอ โดยในปี 2555 บรษิทัจดัการประชุมรวมทั .งสิ.น 5 ครั .ง 
และมีระบบการติดตามผลการปฏิบตัิงานเป็นลําดบัชั .นตั .งแต่คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร และคณะ
ผู้บริหารเพื%อติดตามเป้าหมายและกํากับการดําเนินกิจการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานที%ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจําทุกเดอืน พรอ้มทั .งแกไ้ขปญัหาที%อาจเกดิขึ.นและปรบัแผนการดําเนินงานใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ที%เปลี%ยนแปลงไปเมื%อพบว่าผลการดําเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที%กําหนดไว้ ทั .งนี. ได้
กําหนดใหผู้้รบัผดิชอบนําเสนอรายงานเพื%อทบทวนการปฏบิตัิงานและการวเิคราะหห์าสาเหตุ ตลอดจนร่วมพจิารณา
เพื%ออนุมตัแิผนการแกไ้ขปญัหาและใหร้ายงานการปฏบิตัอิย่างต่อเนื%อง 
 

นอกจากนี.  บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ% าเสมอโดย
ผูร้บัผดิชอบในการดูแลการปฏบิตังิานตามระบบการควบคุมภายในและมหีน่วยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในทํา
หน้าที%ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอสิระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมร่วมกนัรวมทั .งสิ.น 4 ครั .ง 
 

สาํหรบัปี 2555 การประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ ทั .ง 5 สว่น คอื 
องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบรหิารความเสี%ยง การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการ
สื%อสารขอ้มลู การบรหิารความเสี%ยง และระบบการตดิตาม ผูส้อบบญัชไีดด้ําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทัอย่างสมํ%าเสมอ โดยจะร่วมประชุมและรายงานผลการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง 
ตลอดระยะเวลาที%ผ่านมาบรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายในและปฏบิตัติามกฎระเบยีบอย่างเคร่งครดั สงัเกตได้
จากการที%ผูส้อบบญัชรีายงานความพงึพอใจต่อการควบคุมภายในของบรษิทัใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบมา
โดยตลอด 
 

นอกจากนี. คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
ว่า บรษิัทไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชทีี%ยอมรบัโดยทั %วไป ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในการรายงานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงนิ
ประจําปี 2555 ของบรษิัทตามที%ควรอย่างสมํ%าเสมอ รวมทั .งมกีระบวนการจดัทําและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา มรีะบบการควบคุมภายในที%เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรบัปรุงแก้ไขให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที%เปลี%ยนแปลงไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื%อให้การดําเนินงานของบรษิทับรรลุวตัถุประสงค์ที%
กําหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบที%เกี%ยวข้อง ทั .งนี. ไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที%เป็น
สาระสาํคญัซึ%งอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการดาํเนินงานของบรษิทัแต่อย่างใด  
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รายการระหว่างกนั 
 

  ในปี 2554 และปี 2555 บรษิทัมกีารทาํรายการกบับุคคลที%อาจมคีวามขดัแยง้ โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี.  
 

บคุคลที�อาจ 
มีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่า 
(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2554 ปี 2555 

บรษิทั พรพรหม 
ดสิทรบิวิชั %น จาํกดั 
(“PPD”)  
ประกอบธุรกจินําเขา้
และจดัจาํหน่ายอะไหล่
สาํหรบัครื%องปรบั
อากาศ 

ผูบ้รหิารและผู้ถอืหุ้น
ใน PPD ส่วนใหญ่มี
ความเกี%ยวข้องเป็น
ญาติกบันายชํานาญ 
พรพิไลลักษณ์  ซึ% ง
เป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บรษิทั 

ซื.อสนิคา้ 1.58 0.24 เนื%องจากบรษิทัต้องจดัหาสนิค้าที%เป็น
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อทองแดงยี%ห้อ
อื%นๆ ลวดเชื%อม ข้ออ่อนทองแดง เป็น
ต้น ซึ%งบรษิทัไม่ไดม้กีารเกบ็สตอ็กเพื%อ
ทําการจดัจําหน่ายหรอืให้บริการ และ
เพื%อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าที%ซื.อสินค้าจากบรษิัท บรษิัทจึง
ต้องสั %งซื. อสินค้าดังกล่าวจาก PPD 
เนื% อ งจ าก เดิ ม  PPD เป็ น ผู้ นํ า เข้ า
ชิ.นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ที%มคีุณภาพ
จากผู้ผลิตชั .นนําในต่างประเทศ โดย
บรษิทัซื.อสนิคา้ดงักล่าวในราคาตลาด 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า
รายการซื.อสินค้าดงักล่าวเป็นไปตาม
ความจําเป็นและเป็นการดําเนินธุรกิจ
ต าม ป กติ ข อ งบ ริษั ท แล ะมี ค วาม
สมเหตุสมผล 
 

บรษิทัขายสนิคา้ใหก้บั PPD เพื%อนําไป
จาํหน่ายต่อใหก้บัลูกคา้ของ PPD ทั .งนี. 
เพื%อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้า โดยบรษิทัจําหน่ายสินค้าให้แก่ 
PPD โดยพิจารณาจากต้นทุนสินค้า 
บ ว ก ด้ ว ย อั ต ร า กํ า ไ ร ขั . น ต้ น
เช่นเดียวกับที%คิดจากลูกค้ารายอื%น 
รวมทั .งมีเงื%อนไขการค้าที%เหมือนกับ
ลูกค้ารายอื%น อย่างไรก็ดี ในปี 2555 
บริษัทไม่มีรายการขายสินค้าให้แก่ 
PPD 

  เจา้หนี.
การคา้ 

1.44 0.01 

  ขายสนิคา้ - - 

  
ลูกหนี.
การคา้ 

- - 
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บคุคลที�อาจ 
มีความขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ
รายการ 

มลูค่า 
(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 
ปี 2554 ปี 2555 

นางเตอืนใจ   
พรพไิลลกัษณ์ 
 

นางเตือนใจ พรพิไล
ลั ก ษ ณ์  มี
ความสัมพันธ์ เป็ น
ม า ร ด า ข อ ง น า ย
ชํ า น า ญ  พ รพิ ไ ล
ลั ก ษ ณ์  ซึ% ง เ ป็ น
กรรมการและผู้ถือ
หุน้ใหญ่ของบรษิทั 

เช่าอาคาร 1.06 1.06 บรษิทัทําสญัญาเช่าอาคารสํานักงาน 3 
ชั .น ขนาดพื.นที%ใช้สอยรวม 650 ตาราง
เมตร จากนางเตือนใจ พรพิไลลกัษณ์ 
โดยมีกําหนดการเช่า 3 ปี เริ%มตั .งแต่
ว ันที%  1 ส.ค.2554 - 31 ก.ค.2557 ใน
อัต ราค่ า เช่ า ราย  3 เดือน  งวดละ 
263,700 บาท  ซึ% ง เป็ นอัตราค่ า เช่ า
เดยีวกบัสญัญาเช่าระหว่างนางเตอืนใจ 
พรพิไลลกัษณ์ กบัสํานักงานทรพัย์สนิ
ส่วนพระมหากษตัรยิ ์(ราคาทุน) โดยมี
กําหนดการเช่า 3 ปี นับตั .งแต่วนัที% 1 
ส.ค.2554 - 31 ก.ค.2557 ในอัตราค่า
เช่าเดอืนละ 87,900 บาท  
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าอตัรา
เช่าดังกล่าวเป็นไปตามอัตราเช่าที%
สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษตัรยิเ์รยีกเกบ็ตามจรงิ เป็น
รายการที%สมเหตุสมผล โดยผู้ให้เช่า
มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมิได้ร ับ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการใหเ้ช่าอาคาร 

 

10.2 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

ในอนาคตบรษิัทคาดว่าการซื.อขายสนิคา้ระหว่างบรษิทักบับุคคลที%อาจมคีวามขดัแยง้จะมเีพยีงบรษิทั พรพรหม 
ดสิทรบิวิชั %น จํากดั (“PPD”) เท่านั .น เนื%องจากบรษิทั พรพรหม อเิลค็ทรคิ จํากดั (“PPE”) ไดห้ยุดประกอบกจิการและชําระ
บญัชแีลว้ ยกเวน้ PPD การทําธุรกรรมยงัคงเกดิขึ.นอย่างต่อเนื%องตามความจาํเป็น เนื%องจากรายการดงักล่าวเกดิขึ.นตามคํา
สั %งซื.อจากลกูคา้ของบรษิทัและบรษิทัที%เกี%ยวขอ้ง โดยจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้เท่านั .น ถงึแมว้่า PPD จะมี
การจาํหน่ายสนิคา้บางประเภทที%เหมอืนกบัสนิคา้ที%บรษิทัจดัจาํหน่ายอยู่ในปจัจุบนั เช่น ท่อทองแดง ลวดเชื%อม เป็นตน้  
 

อย่างไรกต็าม สนิค้าดงักล่าวเป็นสนิค้าที%มคีุณภาพที%แตกต่างกนัและผลติจากผู้ผลติคนละราย ดงันั .น ฐาน
ลกูคา้ของสนิคา้ดงักล่าวของบรษิทัและ PPD จงึแยกตลาดกนัอย่างชดัเจน ทั .งนี. บรษิทัและ PPD จะไม่ประกอบธุรกจิที%
เป็นการแขง่ขนักนัในอนาคต โดยบรษิทัมนีโยบายที%จะมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกจิโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั  
 

ในการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว บรษิทัจะกําหนดเงื%อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเงื%อนไขการคา้โดยทั %วไปและ
เป็นราคาตลาดเช่นเดยีวกบัราคาที%คดิกบับุคคลภายนอก ทั .งนี. บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูส้อบบญัชหีรอื
ผูเ้ชี%ยวชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั .งความเหมาะสมของราคา 
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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 

 ปจัจุบันบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้จ ัดจําหน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์โลหะเพื%อใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ และวสัดุเพื%อใชใ้นการก่อสรา้ง โดยใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกสรรผลติภณัฑท์ี%ดมีคีุณภาพและมคีวาม
หลากหลายจากผูผ้ลติชั .นนําจากต่างประเทศเพื%อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ผลติภณัฑช์นิดแรก
ที%บรษิทัเป็นผูนํ้าเขา้และจดัจาํหน่าย คอื ผลติภณัฑโ์ลหะทองแดงและทองเหลอืง ซึ%งผูบ้รหิารของบรษิทัมปีระสบการณ์
ในผลติภณัฑด์งักล่าวมานานกว่า 20 ปี  
 

ต่อมาบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิของประเทศทั .งในภาคการผลติและอสงัหารมิทรพัย ์
โดยในช่วงระยะเวลาที%ผ่านมาเศรษฐกจิของประเทศมกีารขยายตวัอย่างต่อเนื%องประกอบกบัทั %วโลกมกีารเปิดเขตการคา้
เสรเีพิ%มมากขึ.นดว้ย บรษิทัจงึตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทั .งในดา้นความหลากหลายของสนิคา้ทั .งแนวกวา้ง
และลกึรวมถึงการให้บรกิารของบรษิทั เพื%อดําเนินการตามนโยบายที%จะเป็นหนึ%งในผู้นําธุรกจิด้านการกระจายสนิค้า
ประเภทโลหะซึ%งเป็นวตัถุดบิสาํหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ บรษิัทจงึมกีารจดัจําหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะชนิดอื%นๆ เพิ%มมาก
ขึ.นเป็นลาํดบั อนัไดแ้ก่ ลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ อะลมูเินียมชนิดแผ่นและมว้น สเตนเลสชนิดแผ่นและมว้น และลวด
เชื%อมไฟฟ้า 
  

ก. รายได ้ 
 

รายได้รวมของบรษิัทเพิ%มขึ.นจากจํานวน 1,441.88 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นจํานวน 1,486.88 ล้านบาท ในปี 
2555 คดิเป็นอตัราการเพิ%มขึ.นรอ้ยละ 3.12 ซึ%งสามารถแจกแจงรายไดจ้ากการขายแต่ละสายผลติภณัฑไ์ดด้งันี. 

 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายได้จากการขายวตัถดิุบอตุสาหกรรม 

- ทองแดงและทองเหลอืงชนิดแผน่และมว้น 
ท่อทองเหลอืง และอุปกรณ์ 

  528.76      39.77    510.30      35.17    510.95     34.65  

- ลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ 146.31      11.00    118.64        8.18    116.77       7.92  

- อะลูมเินียมและสเตนเลสชนิดแผ่นและมว้น   271.91      20.45    312.02      21.51    336.47     22.82  

รวมรายไดจ้ากการขายวตัถุดบิอุตสาหกรรม   946.98      71.23    940.96      64.85    964.19     65.38  

รายได้จากการขายวสัดเุพื�อใช้ในการก่อสร้าง 

- ท่อทองแดงและอุปกรณ์อื%นๆ   304.15      22.88    398.36      27.46    394.16     26.73  

- ฉนวนยางป้องกนัความรอ้นและอุปกรณ์อื%นๆ     76.10        5.72      95.62        6.59    93.64     6.35  

รวมรายไดจ้ากการขายวสัดเุพื%อใช้ในงานก่อสรา้ง   380.25      28.60    493.98      34.05    487.80     33.08  

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,327.23      99.83  1,434.94      98.90  1,451.99     98.46  

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี%ยน           -   -    (9.02) (0.63)     12.16  0.82 
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ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายไดอ้ื%น 1)        2.29        0.17      15.96        1.10      22.73       1.54  

รวมรายได้ 1,329.52  100.00 1,441.88  100.00 1,486.88  100.00 

หมายเหตุ :  1) รายไดอ้ื �น ไดแ้ก่ ดอกเบี�ยรบั, เงนิชดเชยจากเงนิประกนัภยั เป็นต้น 
 

เมื%อพจิารณารายไดข้องแต่ละสายผลติภณัฑ์ จะเหน็ว่า รายได้จากการขายทองแดงและทองเหลอืงในปี 2555 
เพิ%มขึ.นจากปี 2554 เพยีงเลก็น้อย จาก 510.30 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็นจาํนวน 510.95 ลา้นบาท  
 

สาํหรบัลวดสเตนเลสและลวดเหลก็ที%มรีายได้จากการขายลดลงจาก 146.31 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 
118.64 ล้านบาท ในปี 2554  และในปี 2555 การเติบโตของรายได้ยงัคงมปีรมิาณที%ลดลงจากเดมิที%จํานวน 116.77 
ลา้นบาท ทั .งนี. เป็นผลมาจากลกูคา้หลายรายของบรษิทัซึ%งเป็นผูผ้ลติสปรงิไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมหาอุทกภยัเมื%อ
ปลายปี 2554 ทําใหต้้องมกีารยา้ยโรงงานและตดิตั .งเครื%องจกัรใหม่ รวมถงึมกีารยา้ยโรงงานกลบัมายงัที%ตั .งเดมิดว้ย จงึ
ทาํใหค้วามสามารถในการผลติและปรมิาณการใชว้ตัถุดบิมกีารชะลอตวัในปี 2555 แมจ้ะยงัคงมคีวามตอ้งการที%เพิ%มขึ.น
กต็าม 
 

รายไดจ้ากอะลูมเินียมและสเตนเลสมกีารปรบัตวัเพิ%มขึ.นจาก 271.91 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 312.02  ล้านบาท 
ในปี 2554 และในปี 2555 การเตบิโตของรายไดย้งัคงเพิ%มขึ.นอย่างต่อเนื%องที%จํานวน 336.47 ลา้นบาท ทั .งนี. เป็นผลมาจาก
สนิคา้อะลมูเินียมทั .งชนิดแผ่นและมว้นเป็นสนิคา้ที%มอีตัราการใชง้านจากลูกคา้อย่างต่อเนื%อง โดยบรษิทัมคีวามมุ่งมั %นที%
จะขยายตลาดธุรกจินี.อย่างเตม็ที%ต่อไป 

 

รายได้จากการขายวัสดุเพื%อใช้ในการก่อสร้างเพิ%มขึ.นจากจํานวน 380.25 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 
493.98 ลา้นบาท ในปี 2554 แต่ในปี 2555 รายไดป้รบัตวัลดลงเป็น 487.80 ลา้นบาท เนื%องจากอุตสาหกรรมก่อสรา้ง
หลายโครงการไดร้บัผลกระทบจากมหาอุทกภยัด้วยเช่นกนั รวมถงึปญัหาการขาดสภาพคล่องมาดําเนินงานต่อเนื%อง 
และปญัหาดา้นการขาดแคลนแรงงานก่อสรา้งดว้ย   

 

ข. ตน้ทุนขายและค่าใชจ้า่ย 
 

ค่าใช้จ่ายหลกัของบรษิัท ประกอบด้วย ต้นทุนขายและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2553 และปี 2554  
บรษิทัมคี่าใชจ้่ายรวม จํานวน 1,261.65 ลา้นบาท และ 1,394.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการเพิ%มขึ.นรอ้ยละ 
10.50 ในขณะที%ปี 2555 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายรวมจาํนวน 1,396.82 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการเพิ%มขึ.นรอ้ยละ 0.20 จากปี
ก่อน โดยมรีายละเอยีดดงันี. 

 

ตน้ทุนขาย 
 

ต้นทุนขายของบรษิัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ต้นทุนค่าซื.อสนิค้า ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง ค่าเบี.ย
ประกนัภยัสนิคา้นําเขา้ (Marine Insurance) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใชจ้่ายคลงัสนิคา้ เป็นต้น ในปี 2554 และปี 
2555 บรษิัทมตี้นทุนขาย จํานวน 1,269.40 ล้านบาท และ 1,287.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ขายเท่ากบัรอ้ยละ 88.46 และรอ้ยละ 88.68 ตามลําดบั ทําใหบ้รษิทัมกีําไรขั .นต้นเท่ากบั 165.54 ลา้นบาท ในปี 2554 
และ 164.38 ลา้นบาท ในปี 2555 
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บรษิทัมอีตัรากาํไรขั .นตน้ในปี 2555 เท่ากบัรอ้ยละ 11.32 ลดลงจากปี 2554 และปี 2553 ซึ%งคดิเป็นรอ้ยละ 11.54 
และรอ้ยละ 12.44 ตามลาํดบั โดยหากพจิารณากําไรขั .นต้นแยกตามส่วนงานแลว้จะเหน็ว่าอตัรากาํไรขั .นต้นของสนิคา้
กลุ่มวตัถุดบิอุตสาหกรรมคดิเป็นรอ้ยละ 8.22 ในปี 2555 เพิ%มขึ.นจากปี 2554 ซึ%งคดิเป็นรอ้ยละ 7.95 และลดลงจากปี 
2553 ซึ%งคดิเป็นรอ้ยละ 10.24 ในขณะที%อตัรากําไรขั .นต้นของสนิคา้กลุ่มวสัดุก่อสรา้งคดิเป็นรอ้ยละ 17.44 ในปี 2555 
ลดลงจากปี 2554 และปี 2553 ซึ%งคดิเป็นรอ้ยละ 18.36 และรอ้ยละ 17.91 ตามลาํดบั ทั .งนี. อตัรากาํไรขั .นต้นของบรษิทั
ในแต่ละช่วงเวลาจะไม่คงที% โดยขึ.นอยู่กบัสดัส่วนของผลติภณัฑท์ี%จดัจําหน่ายในช่วงเวลานั .นๆ และสภาพการแข่งขนั 
เนื%องจากอตัรากาํไรขั .นตน้ของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทจะแตกต่างกนั  

 

นอกจากนี. การที%บรษิทับนัทกึราคาขายสนิคา้โดยใชอ้ตัราแลกเปลี%ยน ณ วนัสง่มอบสนิคา้นั .นยงัอาจสง่ผลกระทบ
ถงึกาํไรขั .นตน้ของบรษิทัอกีดว้ย โดยหากค่าเงนิบาท ณ วนัดงักล่าวอ่อนค่ากว่าราคาตน้ทุนที%บนัทกึไวก้จ็ะทําใหบ้รษิทั
มกีําไรจากการขายสนิคา้ซึ%งจะทําใหม้กีําไรขั .นต้นที%สงูขึ.น และในทางกลบักนัหากค่าเงนิบาท ณ วนัที%ดงักล่าวแขง็ค่า
กว่าราคาต้นทุน บรษิัทกจ็ะเกดิการขาดทุนจากการขายสนิค้า ซึ%งจะทําให้มกีําไรขั .นต้นลดลง อย่างไรกต็าม บรษิัทมี
นโยบายป้องกนัความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยนดงัที%กล่าวไวใ้นหวัขอ้ปจัจยัความเสี%ยง  

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
 

ในปี 2554 และปี 2555 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จํานวน 124.66 ลา้นบาท และจํานวน 109.21 
ลา้นบาท (รวมค่าตอบแทนกรรมการ) ตามลําดบั คดิเป็นอตัราลดลงจากปี 2554 รอ้ยละ 12.40 ซึ%งค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกี%ยวกบัผูบ้รหิารและพนักงาน ค่านายหน้าในการขายและค่าที%ปรกึษา ค่าเสื%อมราคา 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย และขาดทุนจากการลดลงของสนิค้าคงเหลอื นอกจากนี. ในปี 2555 บรษิัทมีภาระ
ดอกเบี.ยจ่าย จํานวน 14.40 ล้านบาท เพิ%มขึ.นจากปี 2554 ที%มีจํานวน 12.24 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ%มขึ.นร้อยละ 
17.72 
 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้จากการขายในปี 2553-2555 ซึ%ง
เท่ากบัรอ้ยละ 7.50 ร้อยละ 8.69 และรอ้ยละ 7.52 ตามลําดบั จะเหน็ว่าสดัส่วนค่าใช้จ่ายดงักล่าวปรบัตวัลดลงจากปี 
2554 ซึ%งอยู่ในเกณฑท์ี%เหมาะสม 

 

กาํไรสทุธ ิ
 

ในปี 2555 บรษิัทมีกําไรสุทธ ิจํานวน 58.62 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากําไรเพิ%มขึ.นจากปี 2554 ร้อยละ 131.34 
ทั .งนี. เนื%องจากบริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี%ยนเท่ากบั 12.16 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง 
ประกอบกบัการใชอ้ตัราภาษเีงนิไดร้อ้ยละ 23 ในการคาํนวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล   
 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 
 

 เมื%อพจิารณาถงึกําไรต่อหุ้นจะเหน็ว่ากําไรต่อหุ้น (Fully diluted) ของปี 2553-2555 (คํานวณโดยใช้มูลค่าที%
ตราไวเ้ท่ากบั 1 บาทต่อหุน้) เท่ากบั 0.34 บาท 0.16 บาท และ 0.37 ตามลําดบั และเมื%อพจิารณาอตัราผลตอบแทนผู้
ถอืหุน้ (Return on Equity : ROE) จะเหน็ว่าอตัราผลตอบแทนดงักล่าวปรบัตวัเพิ%มขึ.นตามกําไรสทุธทิี%เพิ%มขึ.น โดยในปี 
2553-2555 บรษิัทมอีตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 11.81 รอ้ยละ 5.17 และร้อยละ 11.36 ตามลําดบั และ
เช่นเดยีวกนักบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมของบรษิทักป็รบัตวัเพิ%มขึ.นในทศิทางเดยีวกนั โดยในปี 2553-2555 
บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 5.70 รอ้ยละ 2.51 และรอ้ยละ 5.58 ตามลาํดบั 
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ค. ฐานะการเงิน 

 

สนิทรพัย ์
 

ในปี 2553 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 1,008.73  ลา้นบาท ปี 2554 จาํนวน 1,016.36 ลา้นบาท และปี 2555 
จํานวน 1,083.36 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ%มขึ.นร้อยละ 0.76 และ 6.59 ตามลําดับ โดยสนิทรพัย์หลักของบริษัท
ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนซึ%งมสีดัส่วนรอ้ยละ 79.44 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัในปี 2554 และรอ้ยละ 76.30 
ในปี 2555 และมสีนิทรพัยถ์าวรในสว่นของที%ดนิ อาคาร อุปกรณ์ คดิเป็นรอ้ยละ 7.81 ของสนิทรพัยร์วมในปี 2554 และ
รอ้ยละ 9.03 ในปี 2555 ตามลาํดบั  

 

ทั .งนี. รายละเอยีดของสนิทรพัยห์ลกัที%สาํคญัของบรษิทัสามารถสรุปไดด้งันี. 
 

ลกูหนี.การคา้ 
 

ในปี 2553-2555 บรษิัทมียอดลูกหนี.การค้าก่อนหกัค่าเผื%อหนี.สงสยัจะสูญ จํานวน 300.58 ล้านบาท จํานวน 
249.50 ลา้นบาท และจาํนวน 265.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 29.80 รอ้ยละ 
24.55 และรอ้ยละ 24.49 ตามลําดบั ทั .งนี. บรษิัทมนีโยบายในการให้เครดติกบัลูกค้าประมาณ 30-120 วนั ขึ.นอยู่กบั
ประเภทของผลติภณัฑแ์ละสถานะของลกูคา้ โดยในปี 2555 บรษิทัมสีดัสว่นลกูหนี.การคา้ก่อนหกัค่าเผื%อหนี.สงสยัจะสญู
ต่อรายได้จากการขายเท่ากบัร้อยละ 18.27 ในขณะที%สดัส่วนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 17.39 ในปี 2554 และร้อยละ 
22.65 ในปี 2553 

 

นอกจากนี. ในปี 2553-2555 ระยะเวลาเก็บหนี.เฉลี%ยของบรษิัท เท่ากบั 79.89 วนั 70.38 วนั และ 65.12 วนั  
ตามลาํดบั ซึ%งรายละเอยีดของลกูหนี.การคา้ที%คา้งชาํระมดีงัต่อไปนี. 

 

ระยะเวลาค้างชาํระ 
31 ธ.ค.2553 31 ธ.ค.2554 31 ธ.ค.2555 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 157.33 52.34 181.73 72.84 168.93 63.67 

เกินกาํหนด :       

- น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน  81.72 81.72 54.73 21.94 82.21 30.98 

- มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 1.60 1.60 0.03 0.01 0.60 0.23 

- มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 27.50 27.50 1.44 0.58 4.82 1.82 

- มากกวา่ 12 เดอืนขึ.นไป 34.42 34.42 11.58 4.64 8.78 3.31 

รวม 300.58 100.00 249.50 100.00 265.34 100.00 

หกั คา่เผื%อหนี.สงสยัจะสญู (19.42)  (10.20)  (8.69)  

ลกูหนี>การค้า – สทุธิ 281.16  239.30  256.65  
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จากตารางขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2554 และวนัที% 31 ธนัวาคม 2555 ลกูหนี.การคา้ที%ยงัไม่ถงึ
กําหนดชําระของบรษิัทมสีดัส่วนรอ้ยละ 72.84 และรอ้ยละ 63.67 ของยอดลูกหนี.การค้ารวม ตามลําดบั โดยลูกหนี.ที%
คา้งชาํระเกนิกาํหนดสว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่เป็นลกูหนี.ชั .นด ีแต่บรษิทัยงัไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดเ้นื%องจากอยู่ระหว่างรอ
ใหถ้งึงวดการวางบลิของลกูคา้หรอืเป็นการทยอยสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ ทาํใหบ้รษิทัยงัไม่สามารถวางบลิไดจ้นกว่าบรษิทั
จะสง่สนิคา้จนครบตามจาํนวนที%ลกูคา้ไดส้ั %งซื.อไว ้ 

 

ในปี 2554 และ 2555 บรษิทัไดพ้จิารณาตั .งสาํรองค่าเผื%อหนี.สงสยัจะสญู จาํนวน 10.20 ลา้นบาท และ 8.69 ลา้น
บาท ตามลําดบั ทั .งนี. บรษิัทมนีโยบายในการตั .งค่าเผื%อหนี.สงสยัจะสูญเต็มจํานวนสําหรบัลูกหนี.ที%ไม่มกีารเคลื%อนไหว
และค้างชําระเกินกว่า 360 วนั นอกจากนี. บริษัทอาจพิจารณาตั .งค่าเผื%อหนี.สงสยัจะสูญสําหรบัลูกหนี.ที%ไม่มีการ
เคลื%อนไหวและค้างชําระเกนิกว่า 240 วนั แต่ไม่เกนิ 360 วนั โดยฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการตลาดจะร่วมกนัพจิารณาโดย
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คอื สาํรองเตม็จาํนวนสาํหรบัยอดหนี.ที%พจิารณาแลว้เหน็ว่ามแีนวโน้มจะเรยีกเกบ็หนี.ไม่ไดแ้ละจะ
ตั .งสาํรองครึ%งหนึ%งสาํหรบัยอดหนี.ที%พจิารณาแลว้เหน็ว่ายงัมแีนวโน้มที%จะสามารถเรยีกเกบ็หนี.จากลกูคา้ไดอ้กี   
 

สนิคา้คงเหลอื 
 

ณ สิ.นปี 2555 บรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืจาํนวนรวมทั .งสิ.น 523.20 ลา้นบาท เพิ%มขึ.นจากปี 2554 ที%มจีาํนวน 474.13  
ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ%มขึ.นร้อยละ 10.35 แต่เมื%อพิจารณาถึงสดัส่วนของสนิค้าคงเหลอืต่อสนิทรพัย์รวมทั .ง
หมดแลว้จะเหน็ว่า สดัสว่นของสนิคา้คงเหลอื ณ สิ.นปี 2555 เท่ากบัรอ้ยละ 48.29 เพิ%มขึ.นจากสดัสว่น ณ สิ.นปี 2554 ที%
เท่ากบัรอ้ยละ 46.64 ของสนิทรพัยร์วม โดยอตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัในปี 2555 เท่ากบั 2.58 ครั .ง 
หรอืคดิเป็นระยะเวลาในการขายสนิคา้เฉลี%ยประมาณ 141.36 วนั เปรยีบเทยีบกบัในปี 2554 อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้
คงเหลอืและระยะเวลาการขายสนิคา้เฉลี%ยมจีาํนวนเท่ากบั 2.59 ครั .ง และ 140.88 วนั ตามลาํดบั 

 

สบืเนื%องจากมหาอุทกภยัในปลายปี 2554 ทําใหส้นิคา้ในคลงัศาลายาของบรษิทัไดร้บัความเสยีหายจํานวนมาก  
บรษิัทได้ทําการจําหน่ายสนิค้าเสยีหายดงักล่าวให้กบับรษิัทประกนัภยัไปเรยีบรอ้ยแลว้ในปีเดยีวกนันี. จงึทําใหมู้ลค่า
สนิค้าคงคลงัลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในปี 2555 บรษิัทจําเป็นต้องสั %งซื.อสนิค้าใหม่เพื%อมาทดแทนของเดิมและเพื%อให้
บรกิารกบัลกูคา้ของบรษิทัตามปกต ิดงันั .น มลูค่าสนิคา้คงคลงัในปี 2555 จงึปรบัเพิ%มขึ.น 

 

การตั .งสาํรองสาํหรบัสนิค้าคงเหลอืของบรษิทันั .น เนื%องจากบรษิัทเป็นผูจ้ดัจําหน่ายผลติภณัฑ์โลหะซึ%งเป็นวสัดุ
พื.นฐานที%ใช้เป็นวตัถุดบิอุตสาหกรรมและวสัดุสําหรบังานระบบในการก่อสรา้ง ดงันั .น สนิค้าที%บรษิัทจดัจําหน่ายส่วน
ใหญ่จงึเป็นสนิคา้ที%ไม่มกีารลา้สมยัและไม่มสี่วนสญูเสยีจากการเกบ็รกัษา รวมทั .งสนิคา้คงเหลอืส่วนใหญ่จะมคีําสั %งซื.อ
จากลกูคา้รองรบัอยู่ เพยีงรอกาํหนดส่งมอบที%แน่นอน ทั .งนี. เนื%องจากการสั %งซื.อสนิคา้ของบรษิทัเป็นการสั %งซื.อตามยอด
สั %งซื.อล่วงหน้าจากลกูคา้บวกดว้ยปรมิาณสนิคา้ที%สาํรองใหแ้ก่ลกูคา้ตามนโยบายของบรษิทั ทาํใหบ้รษิทัไม่มนีโยบายใน
การตั .งสาํรองสนิคา้คงเหลอืลา้สมยั  

 

ที%ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

สนิทรพัยถ์าวรส่วนใหญ่ของบรษิัท ประกอบด้วย ที%ดนิและอาคารคลงัสนิค้าที%ตําบลศาลายา จงัหวดันครปฐม 
และรถบรรทุกเพื%อใช้ในการขนส่งสนิค้า โดยที%ดนิ อาคาร และอุปกรณ์สุทธขิองบรษิัท ณ สิ.นปี 2555 มจีํานวน 97.88  
ลา้นบาท เพิ%มขึ.นจากสิ.นปี 2554 ที%มจีาํนวน 79.40 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิ%มขึ.นรอ้ยละ 23.27 
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ง. สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสด 
 

ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัท นอกจากจะมกีารให้เครดติการชําระค่าสนิค้าแก่ลูกค้าแล้ว บรษิัทยงั
จาํเป็นต้องเกบ็สนิคา้คงเหลอืไวใ้หเ้พยีงพอที%จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ดว้ย โดยสนิคา้ส่วนใหญ่ที%บรษิทัจดัจาํหน่ายจะชําระ
ค่าสนิคา้โดยใชว้งเงนิ LC/TR และตั sวสญัญาใชเ้งนิ จากสาเหตุดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัมเีจา้หนี.ส่วนใหญ่อยู่ในรปูของเงนิ
กูย้มืระยะสั .นจากสถาบนัการเงนิแทนที%จะเป็นเจา้หนี.การคา้ อย่างไรกต็าม ในปี 2555 บรษิทัมเีจา้หนี.การคา้เพิ%มขึ.นทํา
ใหก้ระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานมจีาํนวนรวมทั .งสิ.น 169.06 ลา้นบาท  
 

ในปี 2553-2555 บรษิัทมกีระแสเงนิสดที%ใช้ไปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 5.80 ล้านบาท  10.88  ลา้นบาท และ 
66.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2555 บรษิทัมกีารใชเ้งนิเพื%อการลงทุนเพิ%มขึ.นมากกว่าทุกปี  

 

ทั .งนี. ในปี 2553 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากการจดัหาเงนิรวมทั .งสิ.น 19.55 ลา้นบาท และ 80.86 ล้าน
บาท สาํหรบัปี 2554 ทั .งนี. ในปี 2555 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสทุธทิี%ใชไ้ปในการจดัหาเงนิเท่ากบั 82.95 ลา้นบาท 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน              (8.11)            (77.92)            169.06  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน              (5.80)            (10.88)            (66.52) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ             19.55              80.86             (82.95) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ%มขึ.น (ลดลง)               5.64               (7.93)             19.58  
 

อตัราสว่นสภาพคล่องและวงจรเงนิสด (Cash Cycle) 
 

ในปี 2553-2555 บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.57 เท่า 1.57 เท่า และ 1.62 เท่า ตามลําดบั และมี
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็เท่ากบั 0.57 เท่า 0.48 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลําดบั นอกจากนี. ในปี 2554 บรษิัทมี
ระยะเวลาในการเก็บหนี.เฉลี%ย จํานวน 70.38 วนั และระยะเวลาในการขายสินค้า จํานวน 140.88 วนั ในขณะที%มี
ระยะเวลาในการชาํระหนี. จาํนวน 34.17 วนั ทาํใหบ้รษิทัมวีงจรเงนิสด เท่ากบั 177.09 วนั 

 

สาํหรบัปี 2555 ระยะเวลาในการเกบ็หนี.เฉลี%ยของบรษิทั เท่ากบั 65.12 วนั และระยะเวลาในการขายสนิคา้เฉลี%ย 
เท่ากบั 141.36 วนั ในขณะที%ระยะเวลาในการชําระหนี.เฉลี%ย เท่ากบั 28.09 วนั ซึ%งส่งผลให้วงจรเงนิสดของบรษิัทมี
จาํนวนเท่ากบั 178.39 วนั ซึ%งระยะเวลาวงจรเงนิสดดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึช่วงเวลาที%บรษิทัมคีวามจาํเป็นที%จะตอ้งใช้
เงนิทุนหมุนเวยีนจากแหล่งเงนิทุนอื%นมาเสรมิสภาพคล่อง เช่น เงนิกูย้มืระยะสั .นจากสถาบนัการเงนิ  
 

จ. แหล่งที�มาของเงินทุน 
 

หนี.สนิ 
 

ณ วันที% 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี.สินรวมทั .งสิ.น 546.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับหนี.สินรวมจํานวน 
521.63 ลา้นบาท ในปี 2554 คดิเป็นอตัราการเพิ%มขึ.นรอ้ยละ 4.67 โดยหนี.สนิสว่นใหญ่เป็นหนี.สนิหมุนเวยีนซึ%งมสีดัสว่น
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ประมาณรอ้ยละ 93.66 ของหนี.สนิรวม โดยหนี.สนิหมุนเวยีนที%สาํคญั ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะ
สั .นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี.การค้า ซึ%งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 62.54 และร้อยละ 25.18 ของหนี.สินรวม
ตามลาํดบั โดยหนี.สนิรวมในปี 2555 ยงัคงสดัสว่นใกลเ้คยีงกบัปีก่อน  
 

เนื%องจากวงเงนิกูย้มืจากธนาคารสว่นใหญ่ของบรษิทัเป็นเงนิกูย้มืประเภทวงเงนิ LC/TR ซึ%งคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
tuu ของวงเงนิกูย้มืรวมโดย ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั .นจากธนาคาร
พาณิชย ์ซึ%งสามารถสรุปไดด้งันี. 

 

ประเภท วงเงิน (บาท) หลกัประกนั 

วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 52,000,000 เงนิฝากประจําของบรษิทั 

วงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที (LC/TR) 1,554,000,000 - เงนิฝากประจาํของบรษิทั 
- ที%ดนิพรอ้มสิ%งปลูกสรา้งของผูท้ี%เกี%ยวขอ้ง 
- ที%ดนิพรอ้มสิ%งปลูกสรา้งของบรษิทั 

วงเงนิการใช้สญัญาตกลงซื.อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

    911,000,000 
   US$ x00,000 

- เงนิฝากประจาํของบรษิทั 
- ที%ดนิพรอ้มสิ%งปลูกสรา้งของบรษิทั 

หมายเหตุ :  ณ วนัที � 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัไมม่หีลกัประกนัใดๆ ที �ใชก้รรมการคํ�าประกนัส่วนตวัอกีต่อไป 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ สิ.นปี 2555 เท่ากบั 537.34 ลา้นบาท เพิ%มขึ.นจากสว่นของผูถ้อืหุน้จาํนวน 494.72 
ลา้นบาท ณ สิ.นปี 2554 คดิเป็นอตัราการเพิ%มรอ้ยละ 8.61 ซึ%งเป็นผลจากบรษิทัมกีาํไรสุทธ ิ58.62 ลา้นบาท และมกีาร
จ่ายเงนิปนัผล จาํนวน 16.0 ลา้นบาท ในปีดงักล่าว 
 

ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทุน 
 

ปี 2555 แหล่งเงนิทุนสว่นใหญ่ของบรษิทัมาจากหนี.สนิหมุนเวยีนเป็นหลกั โดยมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 47.21 
ของสนิทรพัยร์วม ในปี 2553-2555 บรษิทัมอีตัราสว่นหนี.สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1.07 เท่า 1.05 เท่า และ 1.02 
เท่า ตามลําดบั ทั .งนี. ในปี 2555 บรษิัทมกีารกู้ยืมเงนิระยะสั .นจากสถาบนัการเงนิลดลง โดยในปี 2555 บรษิัทมเีงนิ
เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั .นจากสถาบนัการเงนิ รวมทั .งสิ.น 341.47 ลา้นบาท ลดลงจาก 429.16 ลา้นบาท ในปี 
2554 คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ 25.68 และในทางกลบักนั ในปี 2555 บรษิทัมเีจา้หนี.การคา้เพิ%มมากขึ.นที%จาํนวน 76.81 
ลา้นบาท อย่างไรกด็ ีเนื%องจากในปี 2555 บรษิทัมกีําไรสุทธเิพิ%มขึ.น 33.28 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปนัผล จํานวน 
16.0 ลา้นบาท จงึสง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนี.สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้สาํหรบัปี 2555 มอีตัราสว่นลดลง และอยู่ในเกณฑท์ี%ด ี
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ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมีผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 
 

ธุรกจิของบรษิัทมคีวามจําเป็นที%ต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในจํานวนที%มากพอเพื%อรองรบัการขยายตวัในอนาคต 
ถงึแมใ้นปจัจุบนัเศรษฐกจิโลกมกีารขยายตวั แต่ยงัไม่มเีสถยีรภาพเท่าที%ควร แต่ผู้บรหิารเชื%อมั %นว่าธุรกจิของบรษิทัมี
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื%องทั .งในภาคการผลติและธุรกจิก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ เนื%องจากผลติภณัฑ์ที%บรษิัท
จาํหน่ายลว้นเป็นปจัจยัควบคู่กบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

 

นอกจากนี. จากประสบการณ์และความเชี%ยวชาญในธุรกจิมานานกว่า 20 ปีของผูบ้รหิาร รวมทั .งบรษิทัมทีมีงาน
บรหิารมอือาชพีที%มคีวามแขง็แกร่งจงึทําให้มคีวามเขา้ใจเกี%ยวกบัความต้องการพื.นฐานของภาคการผลติต่างๆ เป็น
อย่างด ีสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถเลอืกสรรผลติภณัฑใ์หม่ๆ ที%มคีุณภาพรวมถงึการสรา้งมลูค่าเพิ%มใหก้บัสนิคา้และบรกิารเพื%อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ปจัจุบนับรษิทัมทีุนชาํระแลว้จาํนวน 160 ลา้นบาท โดยมมีลูค่าที%ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ%งในปี 2554 และปี 2555 
บรษิัทมอีตัรากําไรต่อหุน้เท่ากบั 0.16 บาท และ 0.37 บาท และมอีตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นร้อยละ 5.17 และร้อยละ 
11.36 ตามลาํดบั 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตอ่รายงานทางการเงิน 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบรษิัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงและได้ให้ความสําคญัต่อ
การดูแลกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที%ด ีทั .งนี. เพื%อใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิัท 
รวมทั .งสารสนเทศทางการเงนิที%ปรากฏในรายงานประจําปีมขีอ้มูลที%ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน ซึ%งรายงานทางการ
เงนิดงักล่าวจดัทําขึ.นตามมาตรฐานการบญัชทีี%รบัรองทั %วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายการบญัชทีี%เหมาะสม
และถอืปฏบิตัอิย่างสมํ%าเสมอ ใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทั .งมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและไดผ้่านการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื%อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ที%เป็นอสิระ 
 

คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มีและดํารงรกัษาไว้ซึ%งระบบควบคุมภายในที%มปีระสทิธิผล เพื%อให้มั %นใจอย่างมี
เหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชมีีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรกัษาทรพัย์สนิ ป้องกนัการ
ทุจรติหรอืการดําเนินการที%ผดิปกต ิการเปิดเผยรายการที%เกี%ยวโยงกนัหรอืที%อาจมคีวามขดัแยง้ผลประโยชน์ รวมทั .งมี
การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที%เกี%ยวขอ้ง โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสมํ%าเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี%ยวกบัเรื%องนี.ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ%งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที%น่าพอใจ 
สามารถสร้างความเชื%อมั %นอย่างมเีหตุผลต่อความเชื%อมั %นได้ของงบการเงนิของบรษิทั ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 ซึ%ง
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีี%รบัรองทั %วไปและแสดงความเหน็ว่างบการเงนิแสดง
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีี%รบัรองทั %วไป 
 

ในนามคณะกรรมการบรษิทั 
  บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

 
 
           

             (นายปกรณ์ บรมิาสพร) 
             ประธานกรรมการบรษิทั 
           วนัที% 21 กุมภาพนัธ ์2556 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2555 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน   
โดยมนีายปกรณ์ ปรมิาสพร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายจงเจตน์ บุญเกดิ และนายณฐัวชัร ์พนัธุแ์สงทอง เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 ครั .ง เพื%อปฏบิตัหิน้าที%ตามที%ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั .ง 3 ท่านได้เขา้ร่วมประชุมพรอ้มกนัทุกครั .ง ในการประชุมแต่ละครั .งมี
วาระการประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายใน นอกจากนี. ยงัไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใน
วาระที%เกี%ยวขอ้ง และในเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิัทเพื%อ
พิจารณารายละเอียดงบการเงินของบริษัทรวมถึงรายการที%เกี%ยวโยงกันจากการปฏิบัติหน้าที%ดังกล่าวข้างต้น  
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามคดิเหน็ดงันี. 

 

1. งบการเงินประจําปี 2555 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที%อาจมีผลกระทบอันเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงนิดงักล่าว 

2. ระบบควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ 
3. รายการที%เกี%ยวโยงกนัที%ปรากฏในปี 2555 เป็นรายการที%เป็นธุรกจิตามปกติทั %วไป สมเหตุสมผลและไม่พบ

รายการใดที%ผดิปกต ิ
4. บรษิัทได้ปฏิบตัิอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนข้อกําหนดและ

กฎหมายอื%นที%เกี%ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
5. ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2555 ของบรษิทั คอื นายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที% 3425 แห่งบรษิทั 

เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็นบุคคลที%เหมาะสมเพราะมีความรู้และเป็นอิสระ ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในการสอบบญัชมีาเป็นเวลายาวนาน และเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นปีแรก 
สาํหรบัการพจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชขีองบรษิัทประจําปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั .ง

นายเมธ ี รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที% 3425 หรอืนายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที% 
2803 แห่งบรษิทั เอม็อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2556 

 

           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
              บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 
 
 
                       
              (นายปกรณ์ บรมิาสพร) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
                           วนัที% 21 กุมภาพนัธ ์2556 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) ซึ%งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิ
สดสาํหรบัปีสิ.นสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี%สาํคญัและหมายเหตุเรื%องอื%นๆ  
 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี.โดยถูกต้องตามที%ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิและรบัผดิชอบเกี%ยวกบัการควบคุมภายในที%ผู้บรหิารพจิารณาว่าจําเป็นเพื%อให้สามารถจดัทํางบ
การเงนิที%ปราศจากการแสดงขอ้มลูที%ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี
 

ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ%งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึ
วางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื%อใหไ้ดค้วามเชื%อมั %นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูที%ขดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจสอบเพื%อใหไ้ดม้าซึ%งหลกัฐานการสอบบญัชเีกี%ยวกบัจํานวนเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที%เลอืกใชข้ึ.นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึ%งรวมถงึการประเมนิความเสี%ยงจาก
การแสดงขอ้มลูที%ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการ
ประเมนิความเสี%ยงดงักล่าวผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในที%เกี%ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนําเสนองบการเงนิ
โดยถูกต้องตามที%ควรของกจิการ เพื%อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที%เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื%อวตัถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี%ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี%จดัทําขึ.นโดยผูบ้รหิาร
รวมทั .งการประเมนิการนําเสนองบการเงนิโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เชื%อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี%ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื%อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ 
 

ความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงนิขา้งต้นนี.แสดงฐานะการเงนิของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที% 31 
ธนัวาคม 2555 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสาํหรบัปีสิ.นสดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามที%ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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““““Leading Integrated Metal Center & Services”Leading Integrated Metal Center & Services”Leading Integrated Metal Center & Services”Leading Integrated Metal Center & Services”    

เรื �องอื �น ๆ 
 

งบการเงนิของบรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) สาํหรบัปีสิ.นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชอีื%นในสาํนกังานเดยีวกนักบัขา้พเจา้ ซึ%งแสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื%อนไขตามรายงานลงวนัที% 23 กุมภาพนัธ ์2555  
 
 
 
        
(นายเมธ ีรตันศรเีมธา) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขทะเบยีน 3425 
 

กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ ์2556 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

สินทรพัย์

หมายเหตุ 2555 2554

สินทรพัยห์มนุเวียน
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 29,102                  9,522                    
เงนิลงทุนชั  วคราว 10,018                  -                       
ลกูหนี&การคา้ 5 256,651                 239,299                 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว
ที ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี 406                       385                       
สนิคา้คงเหลอื 6 523,197                 474,125                 
สนิไหมชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั 
(สาํหรบัสนิทรพัยท์ี เสยีหายจากนํ&าท่วม) -                       80,409                  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื น 7,238                    3,647                    
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 826,612                 807,387                 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากธนาคารที มภีาระผกูพนั 7, 12 83,000                  83,000                  
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8 -                       -                       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 806                       1,212                    
ที ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 9, 12, 14 97,879                  79,402                  
สทิธกิารเช่า 10 71,531                  39,299                  
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื น 11 3,528                    6,057                    
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 256,744                 208,970                 

รวมสินทรพัย์ 1,083,356              1,016,357              

พนับาท
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2555 2554
หนี�สินหมนุเวียน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั &น
จากสถาบนัการเงนิ 12 341,470                 429,157                 
เจา้หนี&การคา้ 4 137,465                 60,720                  
สว่นของหนี&สนิภายใตส้ญัญาเช่าทาง
การเงนิที ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ งปี 13 3,284                    2,079                    
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวที ครบกาํหนด
ชาํระภายในหนึ งปี 14 6,251                    -                       
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,666                    4,197                    
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนี&สนิหมุนเวยีนอื น 4 14,287                  17,326                  
รวมหนี�สินหมนุเวียน 511,423                 513,479                 

หนี�สินไม่หมนุเวียน
หนี&สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 13 8,192                    6,180                    
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 23,749                  -                       
หนี&สนิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออก
จากงาน 15 2,648                    1,974                    
รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 34,589                  8,154                    

รวมหนี�สิน 546,012                 521,633                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรอืนหุน้ -  หุน้สามญั มลูคา่หุน้ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบยีน 160,000,000 หุน้ 160,000                 160,000                 
ทุนที ออกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้
หุน้สามญั 160,000,000 หุน้ 160,000                 160,000                 
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 16 78,644                  78,644                  
กาํไรสะสม
- จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 16,000                  16,000                  
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 282,700                 240,080                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 537,344                 494,724                 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,083,356              1,016,357              

พนับาท
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรบัปีสิ, นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ 2555 2554
รายได้
ขายสทุธ ิ 1,451,992              1,434,937              
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี ยน 12,161                  (9,018)                   
รายไดอ้ื น 22,729                  15,964                  
รวมรายได้ 1,486,882              1,441,883              

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4 1,287,616              1,269,402              
คา่ใชจ้่ายในการขาย 21 42,215                  35,805                  
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 4, 21 66,991                  88,860                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน -                       3,000                    
ตน้ทุนทางการเงนิ 14,403                  12,235                  
รวมค่าใช้จ่าย 1,411,225              1,409,302              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,657                  32,581                  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17 17,037                  7,241                    

กาํไรสาํหรบัปี 58,620                  25,340                  

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื+น -                       -                       

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 58,620                  25,340                  

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท) 0.37                      0.16                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ�าหนัก (พนัหุ้น) 160,000                 160,000                 

พนับาท
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ, นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรบัปี 58,620                  25,340                  
ปรบัปรงุดว้ย:

หนี&สงสยัจะสญูและตดัจาํหน่ายหนี&สญู (กลบัรายการ) (4,428)                   26,899                  
คา่เผื อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอืเพิ มขึ&น (ลดลง) 3,825                    (12,297)                 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม -                       3,000                    
คา่เสื อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 16,639                  12,019                  
กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ (1,932)                   (1,371)                   
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี ยนที ยงัไม่เกดิขึ&นจรงิ (2,747)                   9,326                    
ขาดทุน (กาํไร) จากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม
ตราสารอนุพนัธท์ี ยงัไม่เกดิขึ&นจรงิ 3,899                    (2,095)                   
กาํไรที ยงัไม่เกดิขึ&นจากเงนิลงทุนชั  วคราว (18)                       -                       
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 674                       513                       
ดอกเบี&ยรบั (2,160)                   (2,070)                   
ดอกเบี&ยจ่าย 9,867                    11,842                  
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 17,037                  7,241                    

99,276                  78,347                  
สินทรพัยด์าํเนินงานลดลง (เพิ+มขึ�น)
ลกูหนี&การคา้ (69,212)                 12,567                  
สนิคา้คงเหลอื (1,716)                   (36,422)                 
สนิไหมชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั 80,409                  -                       
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื น (4)                         6,659                    
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื น 2,409                    (1,043)                   
หนี�สินดาํเนินงานเพิ+มขึ�น (ลดลง)
เจา้หนี&การคา้ 76,809                  (116,864)                
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายและหนี&สนิหมุนเวยีนอื น (6,347)                   (3,360)                   

เงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 181,624                 (60,116)                 
จ่ายภาษเีงนิได้ (12,568)                 (17,801)                 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 169,056                 (77,917)                 

พนับาท
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ่)
สาํหรบัปีสิ, นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554

2555 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ:

รบัดอกเบี&ย 2,142                    2,007                    
เงนิลงทุนชั  วคราวลดลง (เพิ มขึ&น) (10,000)                 171                       
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวลดลง 385                       341                       
ซื&อที ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (25,295)                 (15,833)                 
สทิธกิารเช่าเพิ มขึ&น (38,366)                 (30,525)                 
เงนิสดรบัจากการขายอปุกรณ์ 4,612                    1,960                    
เงนิฝากธนาคารที มภีาระผกูพนัลดลง -                       31,000                  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (66,522)                 (10,879)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:
จ่ายดอกเบี&ย (10,444)                 (11,010)                 
จ่ายเงนิปนัผล (16,000)                 (17,600)                 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั &น
จากสถาบนัการเงนิเพิ มขึ&น (ลดลง) (85,004)                 109,755                 
จ่ายชาํระหนี&สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ (1,506)                   (281)                      
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 30,000                  -                       

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (82,954)                 80,864                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ�น
(ลดลง) สทุธิ 19,580                  (7,932)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 9,522                    17,454                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นปี 29,102                  9,522                    

พนับาท

หนา้ 73  
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1. ทั  วไป 
 

บรษิัท พรพรหมเมท็ทอล จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จดทะเบยีนเป็นบรษิัทมหาชนจํากดัในประเทศไทยเมื"อวนัที" 8 
มถุินายน 2547 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ เมื"อวนัที" 11 พฤศจกิายน 2547 บรษิัทดําเนินธุรกจิ
จาํหน่ายสนิคา้ประเภทโลหะ เช่น ทองเหลอืง ทองแดง แสตนเลส และอลมูเินียม  
 

ผูถ้อืหุน้บรษิทั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มดีงันี< 
 

 รอ้ยละของการถอืหุน้ 
นายชาํนาญ พรพไิลลกัษณ์ 35.13 
นางกนกกร แทนไกรศร 35.13 
อื"นๆ 29.74 
 

บรษิทัมสีาํนกังานใหญ่อยูท่ี" 229 ถนนนครราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 
 

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
 

งบการเงนินี<ไดจ้ดัทําเป็นเงนิบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ทั <งนี< งบ
การเงนินี<มวีตัถุประสงค์ที"จดัทําขึ<นเพื"อแสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิของประเทศไทยเท่านั <น  
 

งบการเงนินี<จดัทาํขึ<นตามเกณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่ที"ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบายการบญัช ี
 

บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลสาํหรบัปีสิ<นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2554 เพื"อเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบในงบการเงนิสําหรบัปีสิ<นสุด
วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 ในลกัษณะของตวัเลขที"เกี"ยวขอ้ง 
 

สภาวชิาชพีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชฉีบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ"งเกี"ยวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานของบรษิทัและมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี"เริ"มในหรอืหลงัวนัที" 1 มกราคม 2556 ดงันี< 
 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที" 12   ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที" 21 (ปรบัปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี"ยนแปลงของอตัราแลกเปลี"ยนเงนิตรา 
  ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที" 8  สว่นงานดาํเนินงาน 
 

บรษิทัจะใชม้าตรฐานการบญัชใีหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี"เริ"มตั <งแต่วนัที" 1 
มกราคม 2556 การใช้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที" 12 และ 21 (ปรบัปรุง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที" 8 จะไม่มผีลกระทบที"มสีาระสาํคญัต่องบการเงนิของบรษิทั   
 

เพื"อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิ บรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึ<นจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี< 
ซึ"งไดนํ้าเสนอเพื"อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงนิเพื"อใชใ้นประเทศ 
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3. นโยบายการบญัชีที สาํคญั 
 

นโยบายการบญัชทีี"สาํคญัที"บรษิทัใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิมดีงันี< 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดบนัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงนิสดในมอื และเงนิฝาก
สถาบนัการเงนิ รายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็นเงนิลงทุนระยะสั <นที"มสีภาพคล่องสูง ซึ"งพร้อมที"จะเปลี"ยนเป็นเงนิสดใน
จาํนวนที"ทราบไดซ้ึ"งครบกําหนดภายในสามเดอืนหรอืน้อยกว่า และไม่มขีอ้จํากดัในการเบกิใชแ้ละมคีวามเสี"ยงต่อการ
เปลี"ยนแปลงมลูค่าน้อยหรอืไม่มนียัสาํคญั 
 

ลกูหนี3 การคา้และลกูหนี3 อื น 
 

ลกูหนี<การคา้และลกูหนี<อื"นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี<หกัค่าเผื"อหนี<สงสยัจะสญู 
 

ค่าเผื"อหนี<สงสยัจะสญูประมาณจากประสบการณ์เรยีกเกบ็หนี<ในอดตีควบคู่กบัการพจิารณาฐานะปจัจบุนัของลกูหนี< 
ลกูหนี<จะถูกตดัจาํหน่ายบญัชเีมื"อทราบว่าเป็นหนี<สญู 
 

สินคา้คงเหลือ 
 

สนิคา้คงเหลอืแสดงในราคาทุน (วธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน) หรอืมลูค่าสทุธทิี"จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ"ากว่า 
 

มลูค่าสทุธทิี"จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที"จะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายที"จาํเป็นในการขาย  
 

เงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม บนัทกึบญัชตีามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื"อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  
 

เงนิลงทุนในตราสารทุนอื"น 
 

เงนิลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที"ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที"ถอืเป็นเงนิลงทุนทั "วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื"อมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนตํ"ากว่ามูลค่าตามบญัชี โดยผล
ขาดทุนดงักล่าว (ถา้ม)ี จะรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 

ที ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 

ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื"อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี ต้นทุนการรื<อถอน 
ขนยา้ยและบรูณะสนิทรพัยถ์อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยแ์ละคดิค่าเสื"อมราคา 
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ค่าเสื"อมราคา 
 

ค่าเสื"อมราคาบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณของ
สนิทรพัยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งันี< 
 ระยะเวลา (ปี) 
อาคารคลงัสนิคา้ 20  
สว่นปรบัปรุงอาคาร 20  
ระบบไฟฟ้า 5  
เครื"องตกแต่ง และอุปกรณ์เครื"องใชส้าํนกังาน 5  
เครื"องมอืเครื"องใช ้ 5  
ยานพาหนะ 5  
 

บรษิทัไม่คดิค่าเสื"อมราคาสาํหรบัที"ดนิ สว่นปรบัปรุงที"ดนิ และสนิทรพัยท์ี"อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
 

วธิกีารคดิค่าเสื"อมราคา อายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยแ์ละมลูค่าคงเหลอืถูกทบทวนอย่างน้อยที"สดุทุกสิ<นรอบปี
บญัชแีละปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 

สิทธิการเช่าที ดินและอาคารสาํนกังาน 
 

บรษิทัตดับญัชสีทิธกิารเช่าที"ดนิและอาคารสาํนกังานโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุของสญัญาเช่า  
 

สญัญาเช่าการเงิน 
 

สญัญาเช่าทรพัยส์นิที"ความเสี"ยงและผลประโยชน์ที"มนีัยสาํคญัในการเป็นเจา้ของเป็นของผูเ้ช่าจะถูกจดัเป็นสญัญาเช่า
การเงนิ สญัญาเช่าการเงนิจะรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี<สนิดว้ยจํานวนเท่ากบัมูลค่าปจัจุบนัของค่าเช่าขั <นตํ"าที"ต้องจ่ายตาม
สญัญาหรอืมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์แลว้แต่จํานวนใดจะตํ"ากว่า จํานวนที"จ่ายเป็นค่าเช่าจะต้องแบ่งเป็นส่วนที"เป็น
ดอกเบี<ยและส่วนที"เป็นการชาํระหนี<สนิโดยดอกเบี<ยแต่ละงวดจะคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบี<ยคงที"ตลอดอายุของหนี<สนิ
จํานวนค่าเช่าสุทธจิากดอกเบี<ยบนัทกึเป็นหนี<สนิระยะยาวอื"น ดอกเบี<ยที"เกดิขึ<นจะบนัทกึในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ
สญัญาเช่า อาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิตดัจาํหน่ายค่าเสื"อมราคาตามอายุการใชง้านของทรพัยส์นิ 
 

การดอ้ยค่า 
 

ยอดสนิทรพัยค์งเหลอืตามบญัชขีองบรษิทั ไดร้บัการทบทวน ณ ทุกวนัที"ในรายงานว่ามขีอ้บ่งชี<เรื"องการดอ้ยค่าหรอืไม่  
ในกรณีที"มขีอ้บ่งชี<จะทาํการประมาณมลูค่าสนิทรพัยท์ี"คาดว่าจะไดร้บัคนื 
 

การรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าเมื"อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืมูลค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยท์ี"ก่อให้เกดิ    
เงนิสดสงูกว่ามลูค่าที"จะไดร้บัคนื  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในงบกาํไรขาดทุน 
 

 

 

การคาํนวณมลูค่าที"คาดว่าจะไดร้บัคนื 
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มูลค่าที"คาดว่าจะได้รบัคืนของสนิทรพัย์ หมายถึง ราคาขายสุทธขิองสนิทรพัย์หรอืมูลค่าจากการใช้ของสนิทรพัย ์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์  ประมาณการกระแสเงนิสดที"จะได้รบัใน
อนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปจัจุบนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พื"อใหส้ะทอ้นมูลค่าที"อาจประเมนิไดใ้นตลาด
ปจัจุบนัซึ"งแปรไปตามเวลาและความเสี"ยงที"มต่ีอสนิทรพัย ์    
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

 

บรษิทัจะกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมกีารเปลี"ยนแปลงประมาณการที"ใชใ้นการคํานวณมูลค่าที"คาด
ว่าจะไดร้บัคนื  
 

บรษิทัจะกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าเพยีงเพื"อใหมู้ลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสื"อมราคาหรอืค่าตดัจาํหน่าย เช่นเดยีวกบัในกรณีที"ไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

เจา้หนี3 การคา้และเจา้หนี3 อื น 
 

เจา้หนี<การคา้และเจา้หนี<อื"นแสดงในราคาทุน 
 

ผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพันของบริษัทที"เกี"ยวข้องกบัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานซึ"งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมาย
คุม้ครองแรงงานถูกรบัรูเ้ป็นหนี<สนิและค่าใชจ้า่ยในงบการเงนิดว้ยจาํนวนเงนิที"คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึ"ง
ใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้ค่าใชจ้่ายจากการประมาณการหนี<สนิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจาก
งานที"ถูกรบัรู้ในงบกําไรขาดทุนประกอบด้วย ต้นทุนบริการปจัจุบัน ต้นทุนดอกเบี<ย และกําไร/ขาดทุนตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั โครงการผลประโยชน์ของพนกังานนี<ไม่ไดถู้กจดัตั <งเป็นกองทุนและไม่มสีนิทรพัยข์องโครงการ
เกดิขึ<น 
 

การใชป้ระมาณการ 
 

ในการจดัทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีี"รบัรองทั "วไปในประเทศไทย ฝ่ายบรหิารมคีวามจําเป็นตอ้งใชป้ระมาณ
การและขอ้สมมตฐิานที"กระทบต่อรายได ้รายจ่าย สนิทรพัยแ์ละหนี<สนิ เพื"อประโยชน์ในการกําหนดมลูค่าของสนิทรพัย ์
หนี<สนิ ตลอดจนหนี<สนิที"อาจเกิดขึ<น ด้วยเหตุดงักล่าว ผลของรายการเมื"อเกิดขึ<นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที"ได้
ประมาณการไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที"ใชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างสมํ"าเสมอ การปรบัประมาณการจะ
บนัทกึในงวดบญัชทีี"การประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนหากการปรบัปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั <นๆ 
และจะบนัทกึในงวดที"ปรบัและงวดในอนาคตหากการปรบัประมาณการกระทบงวดปจัจุบนัและอนาคต 
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ประมาณการหนี3 สิน 
 

การประมาณการหนี<สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื"อบรษิทัมภีาระหนี<สนิเกดิขึ<นจากขอ้พพิาททางกฎหมาย
หรอืภาระผูกพนัซึ"งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื"อชําระภาระหนี<สนิดงักล่าว  โดยจํานวนภาระหนี<สนิดงักล่าวสามารถประมาณจํานวนเงนิไดอ้ย่าง
น่าเชื"อถอื  ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงนิสดที"จะจ่ายในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปจัจุบนั 
โดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาดปจัจุบนัก่อนคํานึงภาษีเงนิได ้ เพื"อใหส้ะทอ้นมลูค่าที"อาจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนัซึ"งแปร
ไปตามเวลาและความเสี"ยงที"มต่ีอหนี<สนิ 
 

เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชทีี"เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชทีี"เป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"เกดิรายการ  
 

สนิทรพัยแ์ละหนี<สนิที"เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที"รายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลก 
เปลี"ยน ณ วนันั <น กาํไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทกึในงบกาํไรขาดทุน 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี<สนิที"ไม่เป็นตวัเงนิซึ"งเกดิจากรายการบญัชทีี"เป็นเงนิตราต่างประเทศ และบนัทกึตามเกณฑร์าคาทุนเดมิ 
แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"เกดิรายการ 
 

เครื องมือทางการเงินที เป็นตราสารอนุพนัธ ์
 

เครื"องมือทางการเงนิที"เป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื"อจดัการความเสี"ยงที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี"ยนเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี<ยที"เกดิจากกจิกรรมดําเนินงานและจดัหาเงนิ เครื"องมอืทางการเงนิที"
เป็นตราสารอนุพนัธไ์ม่ไดม้ไีวเ้พื"อการคา้  อย่างไรกต็าม  ตราสารอนุพนัธท์ี"ไม่เขา้เงื"อนไขการกําหนดใหเ้ป็นเครื"องมอื
ป้องกนัความเสี"ยงจะถอืเป็นรายการเพื"อคา้ 
 

เครื"องมอืทางการเงนิที"เป็นตราสารอนุพนัธจ์ะถูกบนัทกึในขั <นแรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม  หลงัจากการบนัทกึครั <งแรกจะมี
การปรบัมลูค่าใหแ้สดงในมลูค่ายุตธิรรมใหม่   กาํไรหรอืขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมจะบนัทกึในงบกาํไรขาดทุน   
 

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาอตัราแลกเปลี"ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ไดแ้ก่ราคาตลาดของสญัญาล่วงหน้า ณ วนัที"
รายงาน  ซึ"งราคาดงักล่าวไดแ้สดงมลูค่าปจัจุบนัของสญัญาอตัราแลกเปลี"ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

การป้องกนัความเสี ยงจากอตัราดอกเบี3 ย 
 

ผลต่างที"เกดิจากสญัญาแลกเปลี"ยนอตัราดอกเบี<ยรบัรูแ้ละบนัทกึโดยปรบัปรุงกบัดอกเบี<ยจ่ายของเงนิกูย้มืที"ได้รบัการ
ป้องกนัความเสี"ยงนั <น 
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รายได ้
 

รายไดท้ี"รบัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิ"มและแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ 
 

การขายสนิคา้ 
 

รายไดจ้ะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเมื"อไดโ้อนความเสี"ยงและผลตอบแทนที"เป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสนิคา้ที"มี
นยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื<อแลว้  และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝา่ยบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ที"ขายไปแลว้นั <นหรอืมี
ความไม่แน่นอนที"มนียัสาํคญัในการไดร้บัประโยชน์จากรายการบญัชนีั <น ไม่อาจวดัมลูค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที"
เกดิขึ<นไดอ้ย่างน่าเชื"อถอื มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที"จะตอ้งรบัคนืสนิคา้   
ดอกเบี<ยรบัและรายไดอ้ื"น 
 

ดอกเบี<ยรบัและรายไดอ้ื"นบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

ค่าใชจ้า่ย 
 

สญัญาเช่าดาํเนินการ 
 

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดําเนินการบนัทกึในงบกําไรขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  ประโยชน์ที"ไดร้บั
ตามสญัญาเช่าจะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ"งของค่าเช่าทั <งสิ<นตามสญัญา  ค่าเช่าที"อาจเกดิขึ<นจะบนัทกึในงบ
กาํไรขาดทุนในรอบบญัชทีี"มรีายการดงักล่าว 
 

รายจ่ายทางการเงนิ 
 

ดอกเบี<ยจ่ายและค่าใชจ้่ายในทาํนองเดยีวกนับนัทกึในงบกาํไรขาดทุนในงวดที"ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึ<น  ยกเวน้ในกรณี
ที"มกีารบนัทกึเป็นต้นทุนส่วนหนึ"งของสนิทรพัย์ อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสรา้ง หรอืการ
ผลติสนิทรพัยด์งักล่าวก่อนที"จะนํามาใช ้ 
 

ภาษีเงินได ้
 

บรษิทับนัทกึค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นจาํนวนที"ตอ้งจ่ายตามเกณฑท์ี"กาํหนดในประมวลรษัฎากร 
 

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั <นพื<นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้ที"ออกในระหว่างปีถวัเฉลี"ยถ่วงนํ<าหนกั 
 

4. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที เกี ยวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรอืกจิการที"เกี"ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรอืกจิการที"อยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิัท หรอืสามารถควบคุม
บรษิัททั <งทางตรงและทางออ้ม หรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสนิใจดา้นการเงนิหรอืการดําเนินงานของ
บรษิทั  
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บุคคลหรอืกจิการที"เกี"ยวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
 

ชื"อกจิการ  ประเภทธุรกจิ  ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั พรพรหมดสิทรบิวิชั "น จาํกดั  นําเขา้และจดัจาํหน่ายอะไหล่สาํหรบั  กรรมการและผูถ้อืหุน้เป็น 
  เครื"องปรบัอากาศ  เครอืญาตกินั 
     
บรษิทั สยาม เพรสซเิดน้ท ์แอนด ์  การผลติและประมลูแผ่นป้ายรถยนต ์  บรษิทัถอืหุน้ และมกีรรมการและ 
อนิเตอรเ์นชั "นแนล จาํกดั  รวมถงึการประมลูงานราชการทั "วไป  ผูถ้อืหุน้เป็นเครอืญาตกินั 
     
นางเตอืนใจ พรพไิลลกัษณ์  -  มารดากรรมการ 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัแต่ละประเภทรายการมดีงันี< 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
ซื<อสนิคา้ และอุปกรณ์  ราคาตลาด 
เช่าอาคาร  ราคาทุน 
 

ยอดคงเหลอืที"มสีาระสาํคญัของหนี<สนิกบักจิการที"เกี"ยวขอ้งกนั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มดีงันี< 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
เจ้าหนี�การค้า    
บรษิทั พรพรหมดสิทรบิวิชั "น จาํกดั          6       1,437 
    

เจ้าหนี�อื�น    
บรษิทั สยาม เพรสซเิดน้ท ์แอนด ์อนิเตอรเ์นชั "นแนล จาํกดั          -       4,089 
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รายการบญัชกีบักจิการที"เกี"ยวขอ้งกนัที"มสีาระสาํคญัที"เกดิขึ<นสาํหรบัปีสิ<นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มดีงันี< 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
ซื�อสินค้า    
บรษิทั พรพรหมดสิทรบิวิชั "น จาํกดั            238          1,582 
    

ซื�ออปุกรณ์    
บรษิทั สยาม เพรสซเิดน้ท ์แอนด ์อนิเตอรเ์นชั "นแนล จาํกดั  -            3,821 
    

ค่าเช่าอาคาร    
นางเตอืนใจ  พรพไิลลกัษณ์          1,055           1,055 
    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 

   

ผลประโยชน์ระยะสั <นของพนกังาน 10,485  8,672 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน            568             404 
รวม         11,053          9,076 
 

สญัญาสาํคญักบับุคคลที�เกี�ยวข้องกนั 
 

สญัญาเช่า 
 

บรษิทัทาํสญัญาเช่าอาคารสาํนักงานกบันางเตอืนใจ พรพไิลลกัษณ์ มกีําหนดระยะเวลา 3 ปี สิ<นสดุวนัที" 31 กรกฎาคม 
2557 โดยมคี่าเช่าในอตัราเดอืนละ 87,900 บาท 
 

5. ลกูหนี3 การคา้  
 

 พนับาท 
 2555  2554 
ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 168,934  181,727 
เกนิกาํหนด :     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 82,208  54,731 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 604  23 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 4,816  1,438 
มากกว่า 12 เดอืนขึ<นไป     8,782      11,582 
รวม 265,344  249,501 
หกั ค่าเผื"อหนี<สงสยัจะสญู (    8,693)  (    10,202) 
ลกูหนี<การคา้ - สทุธ ิ   256,651    239,299 
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6. สินคา้คงเหลือ  
 

 พนับาท 
 2555  2554 
สนิคา้ซื<อมาเพื"อขาย 455,871  460,582 
สนิคา้ระหว่างทาง      75,485       17,877 
รวม 531,356  478,459 
หกั ค่าเผื"อการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (       8,159)  (       4,334) 
สทุธ ิ    523,197     474,125 
 
7.  เงินฝากธนาคารที มีภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที" PQ ธนัวาคม 2555 บรษิทัมเีงนิฝากประจํากบัธนาคารจํานวน 83 ลา้นบาท (2554 : 83 ลา้นบาท)  ซึ"งใช้เป็น
หลกัประกนัวงเงนิสนิเชื"อจากธนาคารพาณิชย ์(ดหูมายเหตุ 12) 
 

8. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ยอดคงเหลอืของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2554 มดีงันี< 
 

  สดัสว่น  พนับาท 
  การลงทุน  ทุนที"ออกและ   

ชื"อบรษิทั  (รอ้ยละ)  เรยีกชาํระแลว้  ราคาทุน 
       
บรษิทั สยาม เพรสซเิดน้ท ์แอนด ์อนิเตอรเ์นชั "นแนล จาํกดั  30     10,000  3,000 
หกั ค่าเผื"อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน      (     3,000) 
สทุธ ิ          -  
 

บรษิทัร่วมไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัและชาํระบญัชกีบักระทรวงพาณิชยเ์มื"อวนัที" 20 ธนัวาคม 2554 และ 26 มกราคม 2555 
ตามลาํดบั 
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9. ที ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ    
 

 2555 (พนับาท) 
 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที" รายการเคลื"อนไหวระหวา่งปี ณ วนัที" 
 31 ธนัวาคม  

2554 
เพิ"มขึ<น ลดลง โอน 

31 ธนัวาคม 
2555 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์      
ราคาทุน      
ที"ดนิและส่วนปรบัปรงุที"ดนิ 27,674  -  -  359 28,033 
อาคารคลงัสนิคา้ 23,591  -  -  13,430 37,021 
สว่นปรบัปรงุอาคาร 8,623  -  - 125 8,748 
ระบบไฟฟ้า 3,349 3 - 114 3,466 
เครื"องตกแต่งและอุปกรณ์เครื"องใช้สาํนกังาน 12,753 1,308 1,061  86 13,086 
เครื"องมอืเครื"องใช้ 12,715 2,057 621 1,620 15,771 
ยานพาหนะ 37,754 10,495 6,716  189 41,722 
อาคารระหวา่งก่อสรา้งและงานระหวา่งทํา        3,917     17,679            - (   15,923)        5,673 
รวมราคาทุน    130,376    31,542      8,398             -    153,520 
      

ค่าเสื�อมราคาสะสม      
อาคารคลงัสนิคา้ 8,014 1,180  -  - 9,194 
สว่นปรบัปรงุอาคาร             1,805 434  -  -             2,239 
ระบบไฟฟ้า 2,641 462  -  - 3,103 
เครื"องตกแต่งและอุปกรณ์เครื"องใช้สาํนกังาน 10,231 1,381 944  - 10,668 
เครื"องมอืเครื"องใช้ 7,498 1,648 574  - 8,572 
ยานพาหนะ      20,785      5,280      4,200         -      21,865 
รวมคา่เสื"อมราคาสะสม      50,974    10,385      5,718         -      55,641 
สทุธิ      79,402       97,879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



บริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

84 บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 2554 (พนับาท) 
 ยอดคงเหลอื  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที" รายการเคลื"อนไหวระหวา่งปี ณ วนัที" 
 31 ธนัวาคม 

2553 
เพิ"มขึ<น ลดลง โอน 31 ธนัวาคม  

2554 
ราคาทุน      
ที"ดนิและส่วนปรบัปรงุที"ดนิ 25,556 13  - 2,105 27,674 
อาคารคลงัสนิคา้ 23,591  -  -  - 23,591 
สว่นปรบัปรงุอาคาร 6,376  182  - 2,065 8,623 
ระบบไฟฟ้า 3,123  -  -    226 3,349 
เครื"องตกแต่งและอุปกรณ์เครื"องใช้สาํนกังาน 12,191 661 106  7 12,753 
เครื"องมอืเครื"องใช้ 8,493 4,047  -   175 12,715 
ยานพาหนะ 26,536 17,593 6,375  -   37,754 
อาคารระหวา่งก่อสรา้งและงานระหวา่งทํา        2,841      5,654            - (      4,578)        3,917 
รวมราคาทุน    108,707    28,150      6,481            -          130,376 
      

ค่าเสื�อมราคาสะสม      
อาคารคลงัสนิคา้ 6,834 1,180  -  - 8,014 
สว่นปรบัปรงุอาคาร             1,407 398  -  -             1,805 
ระบบไฟฟ้า 2,162 479  -  - 2,641 
เครื"องตกแต่งและอุปกรณ์เครื"องใช้สาํนกังาน 8,905 1,419 93  - 10,231 
เครื"องมอืเครื"องใช้ 6,493 1,005  -  - 7,498 
ยานพาหนะ      22,431      4,152      5,798             -      20,785 
รวมคา่เสื"อมราคาสะสม      48,232      8,633      5,891         -      50,974 
สทุธิ      60,475         79,402 
 
ค่าเสื"อมราคาสาํหรบัปีสิ<นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 มจีาํนวนเงนิประมาณ 10.4 ลา้นบาท (2554 : 8.6 ลา้นบาท)  
 

อาคารและอุปกรณ์บางรายการที"หกัค่าเสื"อมราคาหมดแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 มรีาคาทุน
เป็นจาํนวน 26.5 ลา้นบาท (2554 : 25.3 ลา้นบาท)  
 

บรษิทัไดจ้ดจํานองที"ดนิและสิ"งปลูกสรา้งของบรษิัท เป็นจํานวนเงนิประมาณ 45 ลา้นบาท เพื"อเป็นหลกัประกนัวงเงนิ
สนิเชื"อและเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์(ดหูมายเหตุ 12 และ 14) 
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10.  สิทธิการเช่า  
 

 พนับาท 
 2555  2554 
ราคาทุน 85,118  46,751 
หกั รายจ่ายตดับญัชสีะสม (     13,587)  (      7,452) 
สทุธ ิ     71,531      39,299 
 
สทิธกิารเช่าประกอบดว้ยตน้ทุนของสทิธกิารเช่าที"ดนิและต้นทุนการก่อสรา้งอาคารบนที"ดนิ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า
มดีงันี< 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
ภายในหนึ"งปี 501  425 
หลงัจากหนึ"งปีแต่ไม่เกนิหา้ปี 649  886 
หา้ปีขึ<นไป        317         444 
รวม     1,467      1,755 
 

11. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื น   
           

 พนับาท 
 2555  2554 
ที"ดนิจากการรบัชาํระหนี< 1,851  1,851 
ลกูหนี<ตามแผนฟื<นฟูกจิการ  -  2,393 
อื"นๆ       1,677        1,813 
รวม       3,528      6,057 
 

12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั3นจากสถาบนัการเงิน   
            

 พนับาท 
 2555  2554 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี  -   451 
เงนิกูย้มืระยะสั <น  -   170,000 
หนี<สนิภายใตส้ญัญาทรสัตร์ซีที     341,470      258,706 
รวม     341,470      429,157 
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ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื"อกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง สรุปไดด้งันี< 
 

 ลา้น 
 2555  2554 
 บาท  เหรยีญสหรฐัอเมรกิา  บาท  เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 52   -   52   -  
วงเงนิกูย้มืระยะสั <น 1,554   -   1,554   -  
สญัญาซื<อขายเงนิตราต่างประเทศ       911         0.5        911         0.5 
รวม    2,517         0.5     2,517         0.5 
 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 วงเงนิสนิเชื"อขา้งต้นมหีลกัประกนัโดยการจํานําเงนิฝากธนาคารจาํนวน 83 ลา้นบาท (2554 : 83 
ลา้นบาท) และจดจาํนองที"ดนิพรอ้มสิ"งปลกูสรา้งของบรษิทั กรรมการท่านหนึ"ง และบุคคลที"เกี"ยวขอ้งกนัท่านหนึ"ง 
 

13. หนี3 สินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
สว่นที"ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 3,284  2,079 
สว่นที"ถงึกาํหนดชาํระหลงัจากหนึ"งปีแต่ไม่เกนิหา้ปี         8,192          6,180 
รวม       11,476          8,259 
 

14. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
สว่นที"ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ"งปี 6,251   -  
สว่นที"ถงึกาํหนดชาํระหลงัจากหนึ"งปีแต่ไม่เกนิหา้ปี       23,749   -  
รวม       30,000   -  
 
เมื"อวนัที" 13 ธนัวาคม 2555  บรษิทัทาํสญัญากูย้มืเงนิกบัธนาคารในประเทศแห่งหนึ"งจาํนวนเงนิ 30 ลา้นบาท ซึ"งเป็น
เงนิกู้เพื"อช่วยเหลอืผู้ที"ไดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยัตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที" สกง. 12/2555 เรื"อง 
การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูท้ี"ไดร้บัความเสยีหายจากอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 เงนิกูย้มืนี<มอีตัราดอกเบี<ยรอ้ยละ 
3 ต่อปี และกําหนดชาํระคนืต้นเงนิกูแ้ละดอกเบี<ยเป็นงวดรายเดอืนจาํนวนเงนิงวดละ 550,000 บาท รวม 60 งวด เริ"ม
ชาํระงวดแรกภายในสิ<นเดอืนของเดอืนที"เบกิรบัเงนิกูง้วดแรก 
 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งต้นคํ<าประกนัโดยการจดจํานองที"ดนิของบรษิทัพรอ้มสิ"งปลูกสรา้งที"มอียู่แลว้ และ/หรอืจะมใีนภาย
หน้าตามที"กล่าวในหมายเหตุขอ้ 9 
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15. หนี3 สินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

รายการเคลื"อนไหวของหนี<สนิผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานสาํหรบัปีสิ<นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 และ 
2554 มดีงันี< 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
หนี<สนิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน    
- ณ วนัที" 1 มกราคม        1,974        1,461 
ตน้ทุนบรกิารปจัจุบนั  605  462 
ตน้ทุนดอกเบี<ย            69             51 
ค่าใชจ้่ายที"รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็          674           513 
หนี<สนิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน    
- ณ วนัที" 31 ธนัวาคม       2,648        1,974 
 
สมมตฐิานที"สาํคญัซึ"งใชใ้นการคาํนวณหนี<สนิผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานมดีงันี< 

 

อตัราคดิลด   - รอ้ยละ 3.5 ต่อปี 
อตัราการขึ<นของเงนิเดอืน - รอ้ยละ 3.0 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน - รอ้ยละ 0.0 และ รอ้ยละ 15.0 ต่อปี 
อตัราการเสยีชวีติ - ตารางการมรณะของเพศชายและหญงิของไทยปี 2540 
 

16. สาํรอง 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที"บรษิทัเสนอขายหุน้สงูกว่า
มลูค่าหุน้ที"จดทะเบยีนไว ้ บรษิทัตอ้งนําค่าหุน้สว่นเกนินี<ตั <งเป็นทุนสาํรอง (“สว่นเกนิมลูค่าหุน้”) สว่นเกนิมลูค่าหุน้นี<จะ
นําไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลไม่ได ้
 

สาํรองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“ทุน
สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุน
สาํรองดงักล่าวมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนสาํรองนี<จะนําไปจ่ายเป็นเงนิปนัผลไม่ได ้
 

 
 



บริษทั พรพรหมเม็ททอล จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัที  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
 

88 บรษิทั พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) 

 

17. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

บรษิัทใช้อตัราภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 23 ในการคํานวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลสาํหรบัปีสิ<นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 โดย
อาศยัความตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารษัฎากร (ฉบบัที" 
530) พ.ศ. 2554 และอตัราภาษีเงนิไดร้อ้ยละ 25 ในการคํานวณภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปีสิ<นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 
2554 โดยอาศยัความตามมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการ
ลดอตัรารษัฎากร (ฉบบัที" 467) พ.ศ. 2550 
 

18. เงินปันผลจา่ย 
 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครั <งที" 1/2554 เมื"อวนัที" 21 เมษายน 2554 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิสดปนัผลจาก
กาํไรสทุธขิองปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท จาํนวน 160 ลา้นหุน้ เป็นเงนิรวม 17.6  ลา้นบาท โดยมมีตใิหจ้่ายเงนิ
สดปนัผลดงักล่าวในวนัที" 20 พฤษภาคม 2554 
 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครั <งที" 1/2555 เมื"อวนัที" 20 เมษายน 2555 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิสดปนัผลจาก
กาํไรสทุธขิองปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จาํนวน 160 ลา้นหุน้ เป็นเงนิรวม 16.0  ลา้นบาท โดยมมีตใิหจ้่ายเงนิ
สดปนัผลดงักล่าวในวนัที" 21 พฤษภาคม 2555 
 

19. ส่วนงานของบริษทั 
 

บรษิัทจําแนกธุรกจิหลกัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑ์วตัถุดบิอุตสาหกรรม และกลุ่มผลติภณัฑ์วสัดุก่อสรา้ง 
ซึ"งขอ้มูลต่อไปนี<ไดแ้ยกตามส่วนงานทางธุรกจิโดยพจิารณาถงึเกณฑข์องตลาดสาํหรบัปีสิ<นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 2555 
และ 2554 ดงันี< 
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 พนับาท 
 2555  2554 
 กลุ่ม

ผลติภณัฑ์
วตัถุดบิ 

อุตสาหกรรม 

 กลุ่ม 
ผลติภณัฑ ์

วสัดุก่อสรา้ง 

 

รวม 

 กลุ่ม
ผลติภณัฑ์
วตัถุดบิ

อุตสาหกรรม 

 กลุ่ม 
ผลติภณัฑ ์

วสัดุก่อสรา้ง 

 

รวม 
ขายสทุธ ิ 964,185  487,807  1,451,992  940,959  493,978  1,434,937 
ตน้ทุนขาย (884,891)  (402,725)  (1,287,616)  (866,127)  (403,275)  (1,269,402) 

กําไรขั <นตน้ 
   

79,294    85,082  164,376  
   

74,832     90,703  165,535 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย     (42,215)      (35,805) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร     (66,991)      (88,860) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่            
ของเงนิลงทุน      -      (3,000) 
ตน้ทุนทางการเงนิ     (14,403)      (12,235) 
กําไร (ขาดทุน)             
จากอตัราแลกเปลี"ยน     12,161      (9,018) 
รายไดอ้ื"น         22,729           15,964 
กําไรก่อนคา่ใชจ้า่ย 
ภาษเีงนิได ้     75,657      32,581 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้     (    17,037)      (     7,241) 
กําไรสาํหรบัปี         58,620           25,340 
 

20. เครื องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจดัการความเสี ยงทางดา้นการเงิน 
 

บรษิัทมีความเสี"ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี"ยนแปลงอตัราดอกเบี<ยและอตัราแลกเปลี"ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา  
 

การจัดการความเสี"ยงเป็นส่วนหนึ"งของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้ความสมดุลของจํานวน       
ความเสี"ยงที"ยอมรบัได้โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที"เกิดจากความเสี"ยงและต้นทุนของการจดัการความเสี"ยง ฝ่าย
บรหิารไดม้กีารควบคุมกระบวนการจดัการความเสี"ยงของบรษิทัอย่างต่อเนื"องเพื"อให้มั "นใจว่าเกดิความสมดุลระหว่าง
ความเสี"ยงและการจดัการความเสี"ยง 
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ความเสี ยงดา้นสภาพคล่องและความเสี ยงดา้นการใหส้ินเชื อ 
 

ความเสี"ยงดา้นสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปไดท้ี"ลูกคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี<ใหแ้ก่บรษิทัไดภ้ายในกําหนด 
เวลาโดยปกติของการค้า เพื"อจดัการความเสี"ยงนี<บรษิัทได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็นระยะๆ  
ความเสี"ยงดา้นการใหส้นิเชื"อหมายถงึความเสี"ยงที"คู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหนดในสญัญาซึ"งก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ทางการเงนิแก่บริษัท  ผู้บรหิารของบริษัทเชื"อว่าบรษิัทไม่มีความเสี"ยงที"เป็นสาระสําคญั เนื"องจากบริษัทได้มีการ
พจิารณาใหส้นิเชื"อแก่ลกูคา้และมกีารตดิตามการชาํระเงนิของลกูคา้อย่างใกลช้ดิ 
 

ความเสี ยงจากอตัราแลกเปลี ยน 
 

บรษิทัมลีูกหนี<การคา้  เจา้หนี<การคา้และหนี<สนิภายใต้สญัญาทรสัต์รซีทีที"เป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึ"งก่อใหเ้กดิความ
เสี"ยงจากการเปลี"ยนแปลงของอตัราแลกเปลี"ยนเงนิตราต่างประเทศ ในการบรหิารความเสี"ยงจากอตัราแลกเปลี"ยน 
บริษัทได้ทําสญัญาซื<อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าส่วนหนึ"ง อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงมีความเสี"ยงจากอัตรา
แลกเปลี"ยนสําหรบัลูกหนี<การค้า เจ้าหนี<การค้าและหนี<สนิภายใต้สญัญาทรสัต์รซีีทที"ไม่ได้ทําสญัญาซื<อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมไว ้
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 บรษิัทมหีนี<สนิทางการเงนิที"เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศจํานวน 12.1 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(2554 :  9.0 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัมสีญัญาซื<อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื"อป้องกนัความเสี"ยง (อายุไม่เกนิหนึ"งปี) 
จาํนวน  2.7 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ต่อ 81.6 ลา้นบาท  
 

ความเสี ยงจากอตัราดอกเบี3 ย 
 

ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี<ย หมายถงึ ความเสี"ยงที"เกดิจากการเปลี"ยนแปลงของอตัราดอกเบี<ยในตลาดในอนาคต ซึ"ง
สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั  
 
บรษิทัไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี<ย (Interest Rate Swap Contract) กบัธนาคารต่างประเทศแห่ง
หนึ"งจาํนวนหนึ"งฉบบัสาํหรบัเงนิตน้จาํนวน 300 ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมกีาํหนดเวลา 3 ปี สิ<นสดุวนัที" 3 มถุินายน 
2557                 
 

ความเสี ยงจากการผนัผวนของราคาสินคา้ 
 

บรษิัทใช้นโยบายในการลดความผนัผวนของราคาสนิคา้ในการดําเนินธุรกจิ โดยบรษิัทมกีารใชเ้ครื"องมอืทางการเงนิ
เพื"อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงนิสดในอนาคตที"เกดิจากการเปลี"ยนแปลงของราคาสนิค้าโดยใช้กลยุทธ์ในการ
ป้องกนัความเสี"ยงเพื"อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ดงันี< 
 

บรษิทัไดท้าํสญัญาป้องกนัความเสี"ยงจากราคาทองแดง (Copper Swap and Option Contracts) กบัธนาคาร
ต่างประเทศแหง่หนึ"งจาํนวนหนึ"งฉบบั ซึ"งไมม่กีารสง่มอบสนิคา้จรงิ โดยมปีรมิาณตามสญัญาที"เปิดไวจ้าํนวน 50 ตนั 
สญัญาดงักล่าวครบกาํหนดในวนัที" 1 มถุินายน 2556  
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มูลค่ายุตธิรรมของเครื องมือทางการเงิน 
 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ จาํนวนเงนิที"ผูซ้ื<อและผูข้ายตกลงแลกเปลี"ยนสนิทรพัยห์รอืชาํระหนี<สนิกนั ในขณะที"ทั <งสองฝา่ย
มคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลี"ยนกนัในราคาตลาด ในการพจิารณามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและ
หนี<สนิทางการเงนิ  บรษิัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปจัจุบนัของต้นทุนที"เกิดจากการแลกเปลี"ยนหรอืชําระหนี<สนิ
ภายใตเ้ครื"องมอืทางการเงนิ 
 

บรษิทัใชว้ธิกีารและสมมตฐิานดงัต่อไปนี<ในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื"องมอืทางการเงนิ 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  และลกูหนี<การคา้ มรีาคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม เนื"องจากเครื"องมอื
ทางการเงนิเหล่านี<จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั <น 
 

เงนิฝากธนาคารที"มภีาระผกูพนัมรีาคาตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม เนื"องจากเงนิฝากนี<มอีตัราดอกเบี<ยใกลเ้คยีง
กบัอตัราตลาด 
 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั <นจากสถาบนัการเงนิ เจา้หนี<การคา้  และเจา้หนี<อื"นมรีาคาตามบญัชขีองหนี<สนิทาง
การเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม เนื"องจากเครื"องมอืทางการเงนินี<จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั <น 
 

21. ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 
 

รายการค่าใชจ้่ายตามลกัษณะของค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ไดแ้ก่ 
 

 พนับาท 
 2555  2554 
ค่าใชจ้่ายเกี"ยวกบัพนกังาน 52,051  53,050 
หนี<สญูและหนี<สงสยัจะสญู (1,170)  26,899 
ค่าเสื"อมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 16,539  11,968 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและค่าขนสง่ 10,161  9,448 
ค่าใชจ้่ายอื"นๆ        31,625         23,300 
รวม      109,206       124,665 
 

22. ภาระผูกพนัและหนี3 สินที อาจเกิดขึ3 น 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 บรษิทัม ี
 

ก) เลตเตอรอ์อฟเครดติสาํหรบัซื<อสนิคา้ที"ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงนิรวม 4.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 
ข) หนี<สนิที"อาจเกดิขึ<นจากการที"บรษิทัใหธ้นาคารแห่งหนึ"งออกหนังสอืคํ<าประกนับรษิทัแห่งหนึ"งให้กบัหน่วยงาน

รฐับาลแห่งหนึ"งเพื"อประโยชน์ทางการคา้เป็นจาํนวนเงนิรวม 35.4 ลา้นบาท  
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23. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 
 

บรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2554 ใหม่เพื"อใหส้อดคลอ้ง
กบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มผีลกระทบต่อกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็
หรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ การจดัประเภทรายการบญัชใีหม่มดีงัต่อไปนี< 
 

 พนับาท 
 ยอดตามที"  ยอดตามที" 
 จดัประเภทใหม ่  เคยรายงานไว ้
ที"ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ 79,402  69,170 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื"น 6,057  16,289 
 
24. การอนุมตังิบการเงิน 

 

งบการเงนินี<ไดร้บัการอนุมตัใิหอ้อกโดยที"ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื"อวนัที" 21 กุมภาพนัธ ์2556 
 



 


