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ผลการดําเนินงานของกลุ2มบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ในปB 2557 น้ัน มีรายได�รวมท้ังส้ิน 1,337.64 ล�านบาท 
และมีกําไรสุทธิ 15.18 ล�านบาท ลดลงจากปB 2556 ท่ีมีผลกําไรสุทธิ เท2ากับ 39.90 ล�านบาท เน่ืองจากลูกค�าในกลุ2มอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการก2อสร�าง ซ่ึงเปXนกลุ2มลูกค�าหลักของบริษัทต2างได�รับผลกระทบจากสถานการณ9ทางการเมืองท่ียืดเยื้อมาอย2างต2อเน่ืองต้ังแต2
ปลายปB 2556 จนถึงช2วงครึ่งปBแรกของปB 2557 และถึงแม�ว2าในช2วงครึ่งปBหลังสถานการณ9ทางการเมืองจะเริ่มคล่ีคลาย แต2ภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศยังคงซบเซา ภาคอุตสาหกรรมต2างๆ ยังคงชะลอการส่ังซ้ือเพ่ือการผลิตและการลงทุน เพ่ือรอดูความ
ชัดเจนของนโยบายภาครัฐท่ีจะเข�ามาส2งเสริมให�เศรษฐกิจฟ\]นตัวดีขึ้น 

 

ท้ังน้ี ในปB 2557 บริษัทเริ่มรับรู�รายได�จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย9เพ่ือให�เช2า “โครงการเดอะ ศาลายา มอลล9” เปXนปBแรก 
รวมท้ังรายได�จากกลุ2มธุรกิจผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัวปรับตัวเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน�มว2าจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความ
ต�องการของตลาด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได�มีมติจัดต้ังบริษัทย2อยเพ่ิมขึ้นอีก 1 แห2ง ช่ือว2า “บริษัท โซลาร9 พีพีเอ็ม จํากัด” 
เพ่ือขยายฐานธุรกิจไปสู2กลุ2มธุรกิจพลังงานทดแทน โดยธุรกิจพลังงานทดแทนกลุ2มแรกท่ีบริษัทเข�าไปดําเนินการ คือ กลุ2มพลังงาน
แสงอาทิตย9 ซ่ึงธุรกิจดังกล2าวมีแนวโน�มขยายตัวอย2างต2อเน่ืองจากป#จจัยสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ 

 

สําหรับปB 2558 บริษัทจะยังคงมุ2งเน�นการดําเนินธุรกิจสู2การเปXนผู�นําในธุรกิจกระจายสินค�าและการเปXนศูนย9จําหน2าย
ผลิตภัณฑ9โลหะท่ีมีคุณภาพและการให�บริการท่ีจะสร�างความพึงพอใจสูงสุดให�เกิดขึ้นแก2ลูกค�า รวมท้ังจะรักษาฐานลูกค�าท่ีมีอยู2เดิมและ
ขยายฐานลูกค�าใหม2เพ่ือเพ่ิมส2วนแบ2งทางการตลาดให�มากขึ้นภายใต�กลยุทธ9การดําเนินงานท่ีสําคัญ ได�แก2 การสรรหาและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ9ท่ีมีคุณภาพ ได�มาตรฐานเข�ามาจัดจําหน2าย การให�บริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง และแม2นยํา ควบคู2ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต�
หลักการการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดําเนินธุรกิจภายใต�ความรับผิดชอบต2อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล�อม  

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู�บริหารใคร2ขอขอบคุณผู�ถือหุ�น ลูกค�าผู�มีอุปการะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบัน
การเงิน ตลอดจนผู�มีส2วนเกี่ยวข�องทุกฝ;ายท่ีได�ให�ความไว�วางใจและสนับสนุนให�บริษัทดําเนินธุรกิจและเติบโตได�อย2างแข็งแกร2งตลอดมา 
รวมท้ังการทุ2มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับสนับสนุนให�กิจการของบริษัทประสบความสําเร็จด�วยดีมาโดยตลอด โดยบริษัท
ขอให�คําม่ันว2า บริษัทจะยังคงดําเนินธุรกิจอย2างมืออาชีพ ยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาลควบคู2ไปกับการเปXนกลไกท่ีสําคัญต2อเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต2อสังคมและส่ิงแวดล�อมเพ่ือผลักดันให�บริษัทเติบโตอย2างยั่งยืนต2อไป 

 
 
           
 
(นายปกรณ� บริมาสพร)              (นายชํานาญ พรพิไลลักษณ�) 
ประธานกรรมการ                กรรมการผู�จัดการ 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการ 
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1.1 ประวัติความเป&นมา 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ช่ือย2อ
หลักทรัพย9 “PPM” เปXนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย9
เอ็ม เอ ไอ ภายใต�หมวดสินค�าอุตสาหกรรม (Industrial) จด
ทะเบียนก2อต้ังบร ิษัทเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2535 ด�วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มแรก 2,000,000 บาท เพ่ื อประกอบธุรกิ จจั ด
จําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper & 
Brass) ชนิดแผ2นและม�วนสําหรับใช�เปXนวัตถุดิบในการผลิตสินค�า
อุตสาหกรรม ต2อมาได�จดทะเบียนแปรสภาพเปXนบริษัทมหาชน
จํากัดเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 และได�รับอนุญาตให�เข�าทําการ
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย9เอ็ม เอ ไอ เปXนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2547 ป#จจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 
240,000,000 หุ�น แบ2งเปXนหุ�นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ�น 
มูลค2าหุ�นท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท ณ วันท่ี 26 มกราคม 2558 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล�วรวมท้ังส้ิน 160,000,250 บาท 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะเพ่ือใช�
ในอุตสาหกรรมการผลิต เช2น ทองแดง - ทองเหลือง ชนิดแผ2น
และม�วน ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส อะลูมิเนียมชนิดแผ2นและ
ม�วน อะลูมิเนียมเกรดพิเศษสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา รวมท้ังจัด
จําหน2ายวัสดุเพ่ือใช�ในงานก2อสร�าง เช2น ท2อทองแดง อุปกรณ9ข�อ
ต2อต2างๆ ฉนวนยางปkองกันความร�อนในระบบทําความเย็น ท2อส2ง
ลม ลวดเช่ือมและเครื่องเช่ือม เปXนต�น โดยตลอดระยะเวลาใน
การดําเนินธุรกิจ บริษัทได�ตระหนักและให�ความสําคัญต2อการ
สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ9ชนิดใหม2ๆ เข�ามาจําหน2ายเพ่ือ
รองรับความต�องการของลูกค�าท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู2ตลอดเวลา 
รวมท้ังมุ2งเน�นการให�บริการอย2างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิ จจัดจํ าหน2 าย
ผลิตภัณฑ9ดังกล2าวข�างต�นแล�ว บริษัทยังได�ขยายกิจการอย2าง
ต2อเน่ืองสู2การลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย9เพ่ือให�เช2าใน
ลักษณะศูนย9การค�าปลีกขนาดเล็กสไตล9คอมมูนิต้ี มอลล9 รวมท้ัง
จัดต้ังบริษัทย2อยเพ่ิมขึ้นอีก 2 แห2งเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัว และธุรกิจพลังงานทดแทน 
ท้ังน้ี เพ่ือขยายฐานรายได�ของบริษัทให�เพ่ิมสูงขึ้น 

 

บริษัทย2อยของบริษัท ประกอบด�วย 
 

1) บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด 
จดทะเบียนก2อต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 
ด�วยทุนจดทะเบียนเริ่มต�น 30,000,000 บาท โดยมี
วัตถุประสงค9เพ่ือผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิด
อ2อนตัว (Flexible Packaging) ให�กับกลุ2มผู�ผลิต
อาหาร ผู�ผลิตเครื่องสําอาง ผู�ผลิตยา และผู�ผลิตของ
ใช�ประจําวัน เช2น อาหารสด อาหารแห�ง อาหาร
สําเร็จรูปและกึ่ ง สําเร็จรูป  ผลิตภัณ ฑ9 ยาและ
เวชภัณฑ9 เปXนต�น  
 

2) บริษัท โซลาร� พีพีเอ็ม จํากัด จดทะเบียนก2อต้ัง
บริ ษัทเม่ือวัน ท่ี  12 ธันวาคม 2557 ด�วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต�น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจ
เปXนตัวแทนจําหน2ายและให�บริการออกแบบ จัดหา 
และติดต้ังอุปกรณ9ผลิตกระแสไฟฟkาโดยใช�พลังงาน
ทางเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจากพลังงานส้ินเปลือง 
(นํ้ามัน ถ2านหิน หรือกrาซธรรมชาติ) เช2น การผลิต
พลังงานไฟฟkาจากพลังงานแสงอาทิตย9 กังหันลม 
แกลบ เศษไม� ขยะ หรือการใช�กrาซชีวมวลจากการ
หมักนํ้าเสียจากโรงงาน  

 

 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 



 

 

- 5 - 

  

1.2 วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป9าหมายในการดําเนินธุรกิจ 

1.1.1 วิสัยทัศน�  
 

มุ2งม่ันท่ีจะเปXนผู�นําในธุรกิจกระจายสินค�าเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค�าอย2างต2อเน่ืองด�วยการพัฒนาความเปXน
เลิศด�านผลิตภัณฑ9 บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี และระบบการทํางาน 
 

1.1.2 พันธกิจ 
 

1) สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ9ท่ีดี มีคุณภาพ ได�มาตรฐานจากแหล2งผลิตท่ีน2าเช่ือถือและเปXนท่ียอมรับมาไว�จัดจําหน2าย  
2) พัฒนาระบบการจัดการให�มีประสิทธิภาพด�วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เพียงพอต2อการบริหารจัดการ  
3) เสริมสร�างบุคลากรและทีมงานให�มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีเกี่ยวข�องเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�เกิด

ความพึงพอใจสูงสุด 
 

1.1.3 เป9าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 

การมุ2งสู2การเปXนผู�นําในธุรกิจกระจายสินค�าและการเปXนศูนย9จําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะท่ีดี มีคุณภาพ หลากหลาย และสามารถ
ให�บริการลูกค�าได�อย2างครบวงจร   
 

1.3 โครงสร�างการถือหุ�นของกลุ@มบริษัท ณ วันท่ี 26 มกราคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท ทุนชําระแล�ว 160,000,250 บาท 

 

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด 
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อน
ตัว 
- ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท ทุนชําระแล�ว 
30,000,000 บาท 
- สัดส2วนการถือหุ�นของบริษัท เท2ากับ 99.00% 
99.00% 

 

บริษัท โซลาร� พีพีเอ็ม จํากัด 
- ประกอบธุรกิจเปXนตัวแทนจําหน2ายและให�บริการ
ออกแบบ จัดหา และติดต้ังอุปกรณ9ผลิตกระแสไฟฟkา
โดยใช�พลังงานทางเลือก 
- ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทุนชําระแล�ว 
2,500,000 บาท 
- สัดส2วนการถือหุ�นของบริษัท เท2ากับ 99.96% 
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1.4 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

ระหว2างปB 2555-2557 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ สรุปได�ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
  

 

ปI 2555 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 ได�มีมติอนุมัติให�ลงทุนก2อสร�าง
โครงการ “เดอะ ศาลายา” มูลค2าโครงการประมาณ 200,000,000 บาท เพ่ือขยายการลงทุนสู2ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย9เพ่ือให�เช2าประเภทศูนย9การค�าปลีกขนาดเล็กสไตล9คอมมูนิต้ิ มอลล9 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2556 ได�มีมติให�จัดต้ัง “บริษัท พรีเม่ียม 
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด” ขึ้นเปXนบริษัทย2อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9
ชนิดอ2อนตัว โดยบริษัทดังกล2าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000 บาท บริษัทถือหุ�นในสัดส2วนร�อยละ 99 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล2าว 
 

 

 

ปI 2556 

 
 

ปI 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2557 ได�มีมติให�จัดต้ัง “บริษัท พรีเม่ียม 
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด” ขึ้นเปXนบริษัทย2อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9
ชนิดอ2อนตัว โดยบริษัทดังกล2าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000 บาท บริษัทถือหุ�นในสัดส2วนร�อยละ 99 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล2าว 
 
ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปB 2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ได�มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท (PPM-W1) จํานวนไม2เกิน 80,000,000 หน2วย โดยจัดสรร
ให�แก2ผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส2วน 2 หุ�นสามัญเดิมต2อ 1 หน2วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม2คิดมูลค2า รวมท้ังอนุมัติ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 160,000,000 บาท เปXน 240,000,000 บาท โดยการออกหุ�นสามัญ
ใหม2จํานวน 80,000,000 หุ�น มูลค2าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท ท้ังน้ี เพ่ือรองรับการใช�สิทธิแปลงสภาพ PPM-W1 

บริษัทเปvดโอกาสให�ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ�งความประสงค9ขอใช�สิทธิแปลงสภาพฯ ครั้งท่ี 1 
ระหว2างวันท่ี 23-27 มิถุนายน 2557 กําหนดวันใช�สิทธิ คือ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 เม่ือครบกําหนดวัน
ดังกล2าว ไม2มีผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดแสดงความจํานงขอใช�สิทธิฯ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให�จัดต้ัง “บริษัท 
โซลาร9 พีพีเอ็ม จํากัด” ขึ้นเปXนบริษัทย2อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจเปXนตัวแทนจําหน2ายและให�บริการ
ออกแบบ จัดหา และติดต้ังอุปกรณ9ผลิตกระแสไฟฟkาโดยใช�พลังงานทางเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจากพลังงาน
ส้ินเปลือง (นํ้ามัน ถ2านหิน หรือกrาซธรรมชาติ) เช2น การผลิตพลังงานไฟฟkาจากพลังงานแสงอาทิตย9 กังหันลม 
แกลบ เศษไม� ขยะ หรือการใช�กrาซชีวมวลจากการหมักนํ้าเสียจากโรงงาน โดยบริษัทดังกล2าวมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 10,000,000 บาท บริษัทถือหุ�นในสัดส2วนร�อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล2าว 

บริษัทเปvดโอกาสให�ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ�งความประสงค9ขอใช�สิทธิแปลงสภาพฯ ครั้งท่ี 2 
ระหว2างวันท่ี 23-29 ธันวาคม 2557 กําหนดวันใช�สิทธิ คือ วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 เม่ือครบกําหนดวัน
ดังกล2าวมีผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงขอใช�สิทธิรวมท้ังส้ิน 1 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
250 หน2วย 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ 

2.1.1 กลุ@มผลิตภัณฑ�วัตถุดิบอุตสาหกรรม  

ก. ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ@นและม�วน 
ท@อทองเหลือง และอุปกรณ� 

 

บ ริ ษั ท จั ด จํ าห น2 าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ9 ท อ งแด งแล ะ
ทองเหลืองชนิดแผ2นและม�วนท่ีมีขนาดและคุณสมบัติต2างๆ กัน 
ได�แก2 ความแข็ง ความทนทาน ความเหนียว ความยืดหยุ2น 
เปXนต�น ซ่ึงสามารถนําไปใช� สําหรับผลิตช้ินส2วนรถยนต9 
อุปกรณ9ไฟฟkา ช้ินส2วนอิเล็กทรอนิกส9 การผลิตกุญแจ บานพับ 
กระดุมโลหะ และปkายต2างๆ ผลิตภัณฑ9ท่ีบริษัทจัดจําหน2าย
ส2วนใหญ2เปXนผลิตภัณฑ9ท่ียังไม2สามารถผลิตได�ในประเทศหรือ
ผลิตได�แต2มีคุณภาพไม2ตรงตามมาตรฐานท่ีลูกค�ากําหนด  
 

ผลิตภัณฑ9ทองแดงและทองเหลืองท่ีบริษัทจัด
จําหน2าย ได�แก2 ผลิตภัณฑ9ทองแดงตามมาตรฐานของ Copper 
Development Association (CDA) C1100 แ ล ะ  C1220 
รวมท้ังผลิตภัณฑ9ทองเหลืองมาตรฐาน C2600 ท่ีมีส2วนผสม
ระหว2างทองแดงและสังกะสี 70:30 และมาตรฐาน C2801 ท่ีมี
ส2วนผสมระหว2างทองแดงและสังกะสี 60:40 นอกจากน้ี บริษัท
ยังจําหน2ายอุปกรณ9อื่นๆ ได�แก2 ท2อทองเหลืองและข�อต2อต2างๆ 
ซ่ึงนําไปใช�ในระบบระบายความร�อนในอุตสาหกรรม (หม�ออบ
ไอนํ้า) เครื่องสุขภัณฑ9 เครื่องฉีดยาฆ2าแมลง และอุตสาหกรรม
ยานยนต9 เปXนต�น โดยบริษัทเปXนผู�นําเข�าหลักจากผู�ผลิตท่ีมี
คุณภาพจากประเทศเกาหลี 
 

นอกเหนือจากการจําหน2ายสินค�าแล�ว บริษัทยังมี
บริการเสริมในการตัดซอยโลหะ โดยส2วนหน่ึงได�รับความ
ร2วมมือจากผู�ผลิตในการให�บริการ ท้ังน้ี บริการดังกล2าวถือเปXน
การอํานวยความสะดวกให�แก2ลูกค�าของบริษัทได�เปXนอย2างมาก 
เน่ืองจากลูกค�ามีความต�องการผลิตภัณฑ9ท่ีหลากหลายท้ังในแง2
ของขนาด ส2วนผสมของโลหะ ความแข็ง เปXนต�น ส2งผลให�
บริษัทมีผลิตภัณฑ9ประเภททองแดงและทองเหลืองไว�สําหรับ
จัดจําหน2ายมากกว2า 3,000 รายการ  
 
 

ข. ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 
 

บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ9ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส
คุณ ภาพ สู งจาก ผู� ผ ลิต ท่ี มี คุณ ภ าพ เปX น ท่ี ย อมรับ ต าม
มาตรฐานสากลจากประเทศเกาหลี โดยผลิตภัณฑ9ท่ีบริษัทจัด
จําหน2ายจะมีค2าความแข็งและพ้ืนผิวท่ีหลากหลาย มีขนาด
เส�นผ2าศูนย9กลางต้ังแต2  0.2-4.0 มิลลิเมตร ซ่ึงผลิตภัณฑ9
ดังกล2าวจะถูกนําไปใช�ในการผลิตสปริงเพ่ือนําไปใช�เปXนช้ินส2วน
ในการผลิตสินค�าประเภทต2างๆ เช2น รถยนต9 เครื่องใช�ไฟฟkา 
เครื่องเสียง อิเล็กทรอนิกส9 เครื่องใช�สํานักงาน อุปกรณ9ตกแต2ง
ภายใน และเครื่องใช�ในครัวเรือน เปXนต�น  
 

ค. อะลูมิเนียมชนิดแผ@นและม�วน 
 

บริษัทจัดจําหน2ายอะลูมิเนียมชนิดแผ2นและม�วน
หลากหลายประเภทซ่ึงมีคุณสมบัติด�านโลหะและความแข็งท่ี
แตกต2 า งกั น  ป ระกอบ ด� วย  Series 1000, Series 3000, 
Series 5000 และ Series 8000 โดยบริษัทเปXนผู�นําเข�าหลัก
จากผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพจากประเทศจีน ท้ังน้ี อะลูมิเนียมชนิด
แผ2นและม� วน ท่ีบริ ษัทจัดจํ าหน2 ายสามารถ นํ าไป ใช� ใน
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส2วนอิเล็กทรอนิกส9และอุปกรณ9ไฟฟkา 
อุตสาหกรรมยานยนต9 และงานบรรจุภัณฑ9 เช2น ฟอยล9บรรจุ
อาหาร เปXนต�น 
 

ง. อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา  
 

บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมชีทเกรดพิเศษ
คุณ ภาพ สู งจาก ผู� ผ ลิต ท่ี มี คุณ ภ าพ เปX น ท่ี ย อมรับ ต าม
มาตรฐานสากลจากประเทศจีน บริษัทจัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
ดังกล2าวภายใต�เครื่องหมายการค�า “K-Roof” หลากหลาย
ขนาดเริ่มต้ังแต2 0.25, 0.33, 0.48, 0.80 mm. ID : 500 mm. 
Width : 915-1525 mm. โดยผลิตภัณพ9ดังกล2าวมีคุณสมบัติ
โดดเด2นในด�านความแข็งแรง ทนทานต2อการกัดกร2อนสูง 
ระบายความร�อนได�ดี อายุการใช�งานยาวนาน และมีนํ้าหนัก

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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เบาเม่ือเทียบกับเหล็กถึง 3 เท2า สามารถนําไปใช�กับเครื่องรีด
ลอนหลังคาเพ่ือรีดแผ2นอะลูมิเนียมแล�วนํามามุงหลังคาโรงงาน 
คลังสินค�า อาคาร ท่ีพักอาศัยท่ัวไป ฟาร9มเล้ียงสัตว9 เปXนต�น  
 

จ. บรรจุภัณฑ�ชนิดอ@อนตัว 
 

กลุ2มธุรกิจบรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัวดําเนินงานภายใต�
บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด ซ่ึงเปXนบริษัท
ย2อยของบริษัท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิด
อ2อนตัวท่ีใช�สําหรับบรรจุสินค�าอุปโภคและบริโภคในรูปแบบท่ี
หลากหลายขึ้นอยู2กับความต�องการหรือสายการผลิตของลูกค�า 
บรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัวส2วนใหญ2จะมีส2วนประกอบของแผ2น
พลาสติก ได�แก2 โอ.พี.พี (OPP) ไนล2อน (Nylon) พี.อี.ที (PET) 

พี.อี (PE) และอะลูมิเนียมฟอยล9 (ALUMINIUM FOIL) หรือ
กระดาษชนิดพิเศษ ซ่ึงส2วนใหญ2จะผ2านขั้นตอนการพิมพ9ตาม
รูปแบบ (Artwork) ของลูกค�า อาจจะมีการนําไปเคลือบ
พลาสติก กาว หรือฉาบด�วยโลหะ (Metallized) อย2างใดอย2าง
หน่ึงหรือหลายอย2างรวมกันตามความเหมาะสมของประเภท
สินค�าท่ีบรรจุภายในบรรจุภัณฑ9เพ่ือทําหน�าท่ีปkองกันและรักษา
ให�สินค�าคงสภาพท่ีดีได�ยาวนาน หลังจากน้ัน จะถูกนําไปตัด
เปXนม�วนเพ่ือส2งจําหน2ายให�ลูกค�าหรือทําเปXนซองชนิดต2างๆ 
ตามคําส่ังซ้ือของลูกค�า เช2น ซองชนิดผนึกด�านเดียว สองหรือ
สามด�าน หรือชนิดซองต้ัง ซ่ึงมีขนาดต2างๆ ตามท่ีลูกค�ากําหนด 
ซ่ึงกลุ2มลูกค�าหลักของบริษัทย2อย ได�แก2 กลุ2มอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องสําอาง เปXนต�น  

 

 
2.1.2 กลุ@มผลิตภัณฑ�วัสดุเพ่ือใช�ในงานก@อสร�าง 

 

ก. ท@อทองแดงและอุปกรณ� 
 

บริษัทเปXนผู�นําเข�าและจัดจําหน2ายท2อทองแดงไร�ตะเข็บท่ีมีมาตรฐานตาม ASTM B88 B280 และ B819 จากผู�ผลิตท่ีมี
คุณภาพจากประเทศออสเตรเลียและจีน ผลิตภัณฑ9ท2อทองแดงท่ีบริษัทจัดหน2ายสามารถนําไปใช�ในงานระบบท่ีต�องการอายุการใช�งาน
ยาวนาน เช2น งานระบบประปา งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบท2อส2งกrาซอุตสาหกรรม และงานระบบท2อส2งกrาซทางการแพทย9 
ซ่ึงต�องการความสะอาดเปXนพิเศษ โดยลักษณะของผลิตภัณฑ9แบ2งออกเปXน 2 ประเภท คือ ท2อทองแดงชนิดเส�นตรงท่ีมีเส�นผ2าศูนย9กลาง
ต้ังแต2 3/8-10 น้ิว และท2อทองแดงไร�ตะเข็บชนิดบางท่ีเปXนท2อม�วน (Pancake Coil & Level Wound Coil) ท่ีมีเส�นผ2าศูนย9กลางต้ังแต2 
1/4-3/4 น้ิว ซ่ึงป#จจุบันความต�องการใช�ผลิตภัณฑ9ดังกล2าวสําหรับตลาดในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นทุกปB    
 

ข. ฉนวนยางป9องกันความร�อนและอุปกรณ� 
 

ผลิตภัณฑ9ฉนวนยางปkองกันความร�อนภายใต�เครื่องหมายการค�า “K-Flex” เปXนผลิตภัณฑ9ท่ีมีคุณภาพสูง เปXนท่ียอมรับในกลุ2ม
ผู�ออกแบบ และเปXนอีกหน่ึงผลิตภัณฑ9ท่ีท่ัวโลกนิยมใช�มากท่ีสุดในงานระบบ บริษัทเปXนผู�แทนจําหน2ายแต2เพียงผู�เดียวในประเทศไทย 
โดยได�รับการแต2งต้ังจากบริษัทแม2ของ K-Flex คือ IK INSULATION GROUP CO., LTD. ประเทศอิตาลี  
 

ผลิตภัณฑ9 K-Flex มีฐานและสายการผลิตกระจายอยู2มากถึง 56 ประเทศท่ัวโลก บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ9ฉนวนยางปkองกัน
ความร�อนชนิดแผ2นและม�วน รวมท้ังแบบท2อมาจากโรงงานผลิตในประเทศมาเลเซีย โดยฉนวนยางปkองกันความร�อนท่ีบริษัทจัดจําหน2าย
น้ันจะมีคุณสมบัติยืดหยุ2นสูง นํ้าหนักเบา มีค2าสัมประสิทธ์ิการนําความร�อนตํ่าทําให�มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการก2อตัวของหยด
นํ้า ปkองกันการสูญเสียความร�อนและความเย็น รวมท้ังมีค2าความต�านทานความช้ืนสูงสามารถปkองกันการสูญเสียพลังงานอย2างมี
ประสิทธิภาพ คงท่ี และยาวนาน 
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ค. ลวดเชื่อมเหล็กและลวดเชื่อมสเตนเลส 
 

บริษัทได�รับการแต2งต้ังจากผู�ผลิตท่ีมีศักยภาพสูงในประเทศมาเลเซียและจากสํานักงานใหญ2ในประเทศเกาหลีใต�ให�เปXนผู�แทน
จําหน2ายหลักผลิตภัณฑ9ลวดเช่ือม Kiswel เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด�วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการเช่ือมมาอย2างต2อเน่ือง
กว2า 40 ปBส2งผลให� Kiswel เปXนท่ีรู�จักน2าเช่ือถือและมียอดขายมากกว2า 120 ประเทศท่ัวโลก ป#จจุบัน Kiswel มีฐานการผลิตอยู2 ท่ี
ประเทศมาเลเซียและจีน เน่ืองจากบริษัทมียอดขายและฐานลูกค�าอุตสาหกรรมลวดเช่ือมท่ีเติบโตขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมการเช่ือม
มีเทคโนโลยีและการใช�ลวดเช่ือมท่ีหลากหลาย เพ่ือเปXนการตอบสนองความต�องการของลูกค�าในป#จจุบัน บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ9ลวดเช่ือม
สําหรับ ทุกกระบวนการเช่ื อม  เช2 น  Covered Arc Welding Electrodes, GAS Metal Arc Welding Wires, Flux Cored Arc 
Welding Wires, TIG Welding Consumables, MIG Welding Consumables นอกจากน้ี บริษัทยังเสนอทางเลือกให�แก2ลูกค�าโดย
การเพ่ิมผลิตภัณฑ9สินค�าลวดเช่ือมซ่ึงมีคุณภาพ ได�มาตรฐาน เปXนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในอุตสาหกรรมการเช่ือมภายใต�เครื่องหมายการค�า 
“K-Weld” 

 

2.2 การตลาดและการแข@งขัน 
 

2.2.1 ภาวะการตลาด 
 

1) นโยบายการตลาด 
 

 ในการประกอบธุรกิจจัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะ
เพ่ือใช�เปXนวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุใช�ในงานก2อสร�างน้ัน 
บริษัทได�ให�ความสําคัญกับกลยุทธ9การดําเนินธุรกิจท่ีจะนําไปสู2
ความสําเร็จ ดังน้ี 
 

ก. การเป&นศูนย�รวมจําหน@ายผลิตภัณฑ�โลหะท่ีมี
คุณภาพและหลากหลาย 

 

กลุ2มลูกค�าของบริษัทส2วนใหญ2เปXนผู�ประกอบการ
อุตสาหกรรมประเภทต2างๆ เช2น อุตสาหกรรมยานยนต9และ
ช้ินส2วนยานยนต9 อุตสาหกรรมไฟฟkาและช้ินส2วนอิเล็กทรอนิกส9 
และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ทําให�ความต�องการใช�
ผลิตภัณฑ9โลหะของลูกค�าในแต2ละกลุ2มอุตสาหกรรมมีความ
แตกต2างกันท้ังในแง2ของชนิดและคุณสมบัติ เช2น ความบริสุทธ์ิ 
ความแข็ง ความเหนียว เปXนต�น ส2งผลให�ป#จจุบันบริษัทมี
ผลิตภัณฑ9ทองแดงและทองเหลืองสําหรับจัดจําหน2ายมากกว2า 
3,000 รายการ โดยบริษัทจะติดตามภาวะการเปล่ียนแปลง
ทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิตของผู�ผลิต และความ
ต�องการของลูกค�าอย2างต2อเน่ือง เพ่ือเปXนข�อมูลในการสรรหา
และคัดเลือกผลิตภัณฑ9ท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐานจากแหล2ง
ผลิตท่ีน2าเช่ือถือและเปXนท่ียอมรับมาไว�จัดจําหน2าย ท้ังน้ี เพ่ือ

ตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจสูงสุดให�แก2
ลูกค�า โดยการดําเนินการดังกล2าวมุ2งหวังท่ีจะสร�างภาพลักษณ9
ของบริษัทให�เปXนศูนย9รวมจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะท่ีจะมีสินค�า
ไว�พร�อมให�บริการแก2ลูกค�าเสมอ 
  

ข. การกําหนดราคาสินค�า 
 

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาสินค�าจากต�นทุนและ
บวกด�วยอัตรากําไรขั้นต�นท่ีเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงปริมาณ
การส่ังซ้ือและการแข2งขันของอุตสาหกรรมในแต2ละผลิตภัณฑ9
ท่ีบริษัทจําหน2ายเปXนหลัก ท้ังน้ี เน่ืองจากราคาสินค�าส2วนใหญ2 
ได�แก2 ทองแดง อะลูมิเนียม จะมีความผันผวนไปตามราคา
สินค�าในตลาดโลก ดังน้ัน บริษัทจะติดตามการเคล่ือนไหวของ
ราคาสินค�าแต2ละชนิดอย2างใกล�ชิดและทําการส่ังจองราคา
สินค�าจากผู�ผลิตสินค�าแต2ละรายให�สอดคล�องกับปริมาณความ
ต�องการของลูกค�า ณ ช2วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงการกําหนด
ราคาโดยวิธีการดังกล2าวจะช2วยให�บริษัทสามารถบริหารและ
ควบคุมต�นทุนการส่ังซ้ือสินค�า รวมท้ังกําไรขั้นต�นของบริษัท
ไม2ให�ผันผวนไปตามการเคล่ือนไหวของราคาสินค�าในตลาดโลก 
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ค. ช@องทางการจัดจําหน@าย 
 

ช2องทางการจัดจําหน2ายสินค�าในป#จจุบันของบริษัท
จะดําเนินการผ2านพนักงานขายของบริษัทท่ีมีความรู� ความ
เช่ียวชาญ และมีความประสบการณ9ในการขายผลิตภัณฑ9เปXน
อย2างดี ซ่ึงแบ2งทีมงานขายออกเปXน 2 ทีม คือ ทีมงานฝ;ายขาย
สินค� าอุ ตสาหกรรมและทีมงานฝ; ายขาย วัส ดุก2 อสร� าง 
นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะขยายฐานและเข�าถึงกลุ2ม
ลูกค�าเปkาหมายให�เพ่ิมมากขึ้นโดยการเข�าร2วมงานแสดงสินค�า
ต2างๆ เปXนประจําทุกปB รวมท้ังการใช�ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ9 
 

ง. การส@งเสริมการขาย 
 

นอกเหนือจากการขายสินค�าผ2านพนักงานขายของ
บริษัทแล�ว บริษัทยังส2งเสริมการขายในรูปแบบต2างๆ เพ่ือ
ส นับส นุนการขายให� บรรลุตาม เปk าหมาย ท่ี วางไว�  ใน
ขณะเดียวกัน เพ่ือเปXนการสมนาคุณให�แก2ลูกค�าท่ีให�การ
สนับสนุนส่ังซ้ือสินค�าจากบริษัทอย2างต2อเน่ือง ผู�บริหารและ
ทีมงานการตลาดของบริษัทจะเปXนผู�กําหนดรายการส2งเสริม
การขายรายการต2างๆ ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาวะ
การแข2งขันในตลาดและความต�องการของลูกค�าในช2วงเวลาใด
เวลาหน่ึง เช2น การให�ส2วนลดตามปริมาณการส่ังซ้ือ การให�ของ
สมนาคุณต2างๆ เปXนต�น 
 

จ. การจัดส@งสินค�าท่ีรวดเร็วและแน@นอน  
 

เน่ืองจากลูกค�าส2วนใหญ2ของบริษัทเปXนผู�ผลิตสินค�า
อุตสาหกรรมท่ีต�องการความเท่ียงตรงในการจัดส2งวัตถุดิบเพ่ือ
นําไปใช�ในการผลิต ซ่ึงหากเกิดความล2าช�าจะส2งผลกระทบ
โดยตรงต2อแผนการผลิตท่ีลูกค�ากําหนดไว� นอกจากน้ี กลุ2ม
ลูกค�าท่ีเปXนผู�ผลิตส2วนใหญ2มีแนวโน�มท่ีจะสํารองสินค�าน�อยลง
เพ่ือควบคุมค2าใช�จ2าย โดยจะหันมาใช�บริการจากตัวแทน
จําหน2ายท่ีจะสามารถจัดส2งวัตถุดิบให�ได�ตามเวลาท่ีต�องการ 
ดังน้ัน บริษัทจึงได�กําหนดนโยบายสํารองสินค�าให�แก2ลูกค�า
ประมาณร�อยละ 10 จากยอดประมาณการส่ังซ้ือรวมท่ีลูกค�า
แจ�งไว�กับบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือให�บริษัทมีสินค�าสํารองไว�จํานวน
หน่ึงเพ่ือเตรียมจําหน2ายและจัดส2งให�แก2 ลูกค�าท่ี มีความ
จําเปXนต�องใช�วัตถุดิบในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ี เพ่ือให�การ
บริการจัดส2งสินค�าเปXนไปอย2างประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรง
ต2อเวลา บริษัทได�จัดเตรียมรถบรรทุกเพ่ือขนส2งสินค�าจํานวน
เกือบ 20 คันไว�คอยบริการ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจัดส2ง ท้ังใน

กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดชลบุรีและ
ระยองด�วย 
 

ฉ. การให�บริการหลังการขาย 
 

นอกเหนือจากการให�บริการจัดส2งสินค�าท่ีรวดเร็วและแน2นอน
แล�ว บริษัทยังมีการให�บริการหลังการขายอื่นๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให�แก2ลูกค�าอีก เช2น การเปล่ียนสินค�าใหม2ให�แก2
ลูกค�าทันทีเม่ือพบว2าป#ญหาในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นจาก
สินค�าท่ีส่ังซ้ือไป การให�บริการทดลองใช�สินค�าตัวอย2างก2อน
การส่ังซ้ือจริง การประสานความร2วมมือระหว2างลูกค�าและ
ผู�ผลิตสินค�าในการวิเคราะห9ส2วนประกอบของโลหะเพ่ือนํา
ข�อมูลดังกล2าวมาผลิตสินค�าให�ได�ตรงตามความต�องการของ
ลูกค�ามากท่ีสุด การให�บริการประกอบและติดต้ังระบบท2อส2ง
ลมสําหรับลูกค�าท่ีส่ังซ้ือฉนวนยางปkองกันความร�อน 
 

ช. การรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�ผลิตสินค�าและ
ลูกค�า 

 

จากการดําเนินธุรกิจร2วมกันระหว2างบริษัทและ
ผู�ผลิตสินค�าแต2ละรายท่ีมีมาอย2างยาวนาน ทําให�สัมพันธภาพท่ี
ดีระหว2างผู�บริหารของบริษัทและผู�ผลิตเกิดขึ้นอย2างต2อเน่ือง 
ส2งผลให�บริษัทมีความได�เปรียบในเชิงการค�ามากกว2าคู2แข2งขัน 
โดยบริษัทจะได�รับความร2วมมือจากผู�ผลิตสินค�าเปXนอย2างดี ไม2
ว2าจะเปXนการวางแผนการผลิตสินค� าของผู�ผ ลิตเพ่ือลด
ระยะเวลาในการส่ังซ้ือสินค�า (Lead Time) ให�แก2บริษัทหรือ
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ9ให�มีคุณสมบัติเหมาะสมตรง
ตามท่ีลูกค�าต�องการ เปXนต�น 
 

นอกจากการรักษาความสัมพันธ9ท่ีดีกับผู�ผลิตสินค�า
แล�ว บริษัทยังได�เสริมสร�างความสัมพันธ9อันดีกับลูกค�าอย2าง
ต2อเน่ืองเช2นกัน โดยบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของการ
ให�บริการสินค�าท่ีมีคุณภาพตรงตามความต�องการของลูกค�า 
บริการจัดส2งสินค�าให�แก2ลูกค�าตรงตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ัง
บริษัทยังมีบริการหลังการขายไว�คอยให�บริการแก2ลูกค�า โดย
บริษัทจะทําหน�าท่ีติดต2อประสานงานระหว2างผู�ผลิตและลูกค�า
ในการเปล่ียนสินค�าหรือแก�ไขป#ญหาท่ีเกิดขึ้นจากการนําสินค�า
ท่ีส่ังซ้ือจากบริษัทไปใช�ในกระบวนการผลิตของลูกค�า จาก
เหตุผลดังกล2าวข�างต�น ทําให�บริษัทได�รับความไว�วางใจจาก
ลูกค�าในการส่ังซ้ือสินค�าจากบริษัทตลอดมา 
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2) ลักษณะลูกค�า/กลุ@มลูกค�าเป9าหมาย 
 

ป#จจุบันบริษัทสามารถแบ2งกลุ2มลูกค�าออกเปXน 3 กลุ2มหลักๆ ดังน้ี 
 

ก. ลูกค�ากลุ@มโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ลูกค�ากลุ2มน้ีเปXนผู�ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต2างๆ ท่ีนําผลิตภัณฑ9ท่ีบริษัทจัดจําหน2ายไปใช�เปXนวัตถุดิบในการ
ผลิต เช2น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส2วนรถยนต9 อุตสาหกรรมผลิตช้ินส2วนอิเล็กทรอนิกส9 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ9ไฟฟkา อุตสาหกรรมผลิต
สปริง และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช�ในครัวเรือน เปXนต�น ลูกค�ากลุ2มน้ีเปXนลูกค�าท่ีสร�างรายได�หลักให�แก2บริษัทมาโดยตลอด  
 

สําหรับปB 2556-2557 บริษัทมีสัดส2วนลูกค�าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร�อยละ 68.41 และ 69.97 ตามลําดับ 
 

ข. ลูกค�ากลุ@มโครงการก@อสร�าง 
 

ลูกค�ากลุ2มโครงการก2อสร�างส2วนใหญ2ของบริษัท ได�แก2 ผู�รับเหมางานระบบ โดยจะนําผลิตภัณฑ9ของบริษัท ได�แก2 ท2อทองแดง
และอุปกรณ9 ฉนวนยางปkองกันความร�อน เปXนต�น ไปใช�ในงานระบบของโครงการก2อสร�างต2างๆ เช2น ห�างสรรพสินค�า โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล เปXนต�น 
 

สําหรับปB 2556-2557 บริษัทมีสัดส2วนลูกค�าประเภทโครงการก2อสร�างประมาณร�อยละ 19.45 และ 16.70 ตามลําดับ 
 

ค. ลูกค�ากลุ@มผู�จัดจําหน@ายสินค�า (Dealers) 
 

ลูกค�ากลุ2มน้ี ได�แก2 ผู�จัดจําหน2ายหรือตัวแทนจําหน2ายสินค�าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ9โลหะชนิดต2างๆ รวมท้ังท2อทองแดงและฉนวนยาง
ปkองกันความร�อนจากบริษัทเพ่ือนําไปจําหน2ายต2อให�แก2ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมอื่นๆ และลูกค�าปลีกท่ัวไป 
 

สําหรับปB 2556-2557 บริษัทมีสัดส2วนลูกค�าประเภทผู�จัดจําหน2ายสินค�าประมาณร�อยละ 12.14 และ 13.32 ตามลําดับ 
 
ตารางแสดงประเภทธุรกิจของลูกค�าสําหรับแต@ละผลิตภัณฑ� 
 

ผลิตภัณฑ� 
ประเภทธุรกิจของลูกค�า 

ผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรม ผู�รับเหมา ผู�จัดจําหน@ายสินค�า 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ2นและม�วน �  � 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส �   

อะลูมิเนียมชนิดแผ2นและม�วน � � � 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา  � � 

ท2อทองแดงและอุปกรณ9  � � 

ฉนวนยางปkองกันความร�อนและอุปกรณ9  � � 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส � � � 

เครื่องเช่ือมไฟฟkา   � 
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จากตารางแสดงสัดส2วนการจําหน2ายสินค�าของบริษัทในประเทศและต2างประเทศ พบว2าบริษัทไม2มีคําส่ังซ้ือจากลูกค�ารายใดท่ี
ส่ังซ้ือสินค�ามากกว2าร�อยละ 30 ของรายได�จากการขายรวมท้ังหมดของบริษัท โดยในปB 2556 ลูกค�าท่ีมียอดส่ังซ้ือสูงสุดคิดเปXนร�อยละ 
4.11 ของรายได�จากการขายรวม ในขณะท่ีลูกค�ารายใหญ2 10 รายแรกของบริษัทมียอดส่ังซ้ือรวมกันคิดเปXนร�อยละ 31.70 สําหรับปB 
2557 ลูกค�าท่ียอดส่ังซ้ือสูงสุดและลูกค�ารายใหญ2 10 รายแรกของบริษัทมียอดส่ังซ้ือรวมกันคิดเปXนร�อยละ 4.23 และร�อยละ 31.16 
ตามลําดับ  
 
 

ตารางแสดงสัดส@วนการจําหน@ายสินค�าในประเทศและต@างประเทศ 
 

 
ปI 2555 ปI 2556 ปI 2557 

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

ยอดขายสินค�าในประเทศ 1,451.97 100.00 1,564.71 99.94 1,314.90 100.00 

ยอดขายสินค�าต2างประเทศ 0.02 0.00 0.95 0.06 0.00 0.00 

รวมท้ังส้ิน 1,451.99 100.00 1,565.66 100.00 1,314.90 100.00 
 
 

ง. การจําหน@ายและช@องทางการจําหน@าย 
 

เน่ืองจากนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การรักษาความสัมพันธ9ท่ีดีกับผู�ผลิตสินค�าและลูกค�า รวมท้ังการเน�น
การให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก2ลูกค�า ดังน้ัน ช2องทางการจัดจําหน2ายหลักของบริษัท คือ การจัดจําหน2ายสินค�าผ2านเจ�าหน�าท่ี
การตลาดของบริษัท โดยป#จจุบันบริษัทมีการแบ2งทีมงานการตลาดตามประเภทของลูกค�าเพ่ือดูแลลูกค�าเฉพาะกลุ2ม ซ่ึงแบ2งออกเปXน 2 
ฝ;ายหลักๆ ดังน้ี 
 

- ฝVายการตลาดสินค�าอุตสาหกรรม ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการจําหน2ายผลิตภัณฑ9วัตถุดิบอุตสาหกรรมให�แก2ผู�ประกอบการใน
อุตสาหกรรมต2างๆ ท้ังน้ี สินค�าท่ีอยู2ภายใต�ความรับผิดชอบ ประกอบด�วย ทองแดงและทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส 
และอะลูมิเนียม 

- ฝVายการตลาดสินค�าวัสดุก@อสร�าง ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการจําหน2ายผลิตภัณฑ9วัสดุเพ่ือใช�ในการก2อสร�างให�แก2ผู�รับเหมางาน
ระบบต2างๆ ท้ังน้ี สินค�าท่ีอยู2ภายใต�ความรับผิดชอบ ประกอบด�วย ท2อทองแดงและอุปกรณ9 ฉนวนยางปkองกันความร�อนและ
อุปกรณ9อื่นๆ ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 
 

ท้ังน้ี การแบ2งทีมงานการตลาดออกเปXน 2 ฝ;ายดังกล2าวข�างต�น เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีการตลาดแต2ละคนสามารถดูแลลูกค�าเฉพาะ
กลุ2มได�อย2างท่ัวถึง ทําให�ทราบความต�องการของลูกค�าและความเคล่ือนไหวของตลาดได�เปXนอย2างดี ซ่ึงจะช2วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให�บริการ เน่ืองจากลักษณะของผลิตภัณฑ9รวมท้ังความต�องการของลูกค�าท้ัง 2 กลุ2มมีลักษณะท่ีแตกต2างกันอย2างมาก 
 

นอกเหนือจากการจัดจําหน2ายสินค�าผ2านเจ�าหน�าท่ีการตลาดของบริษัทโดยตรงแล�ว บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะขยายตลาดของ
บริษัทให�ครอบคลุมฐานลูกค�าได�กว�างขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายในการเข�าร2วมแสดงสินค�าต2างๆ ท่ีจัดขึ้นโดยหน2วยงานต2างๆ เปXนประจําทุก
ปB เช2น งาน Architect Expo, งาน Metalex, งาน Worldtech และงาน RHVAC เปXนต�น การเข�าร2วมงานแสดงสินค�าดังกล2าวนอกจาก
จะเปXนการเพ่ิมช2องทางในการเข�าถึงลูกค�าได�มากขึ้นแล�วยังช2วยให�บริษัทได�พบปะกับผู�ผลิตสินค�าและผู�จัดจําหน2ายสินค�าจํานวนมาก ทํา
ให�สามารถแลกเปล่ียนข2าวสารและติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดผลิตภัณฑ9โลหะ รวมท้ังแนวโน�มการพัฒนาของผลิตภัณฑ9โลหะได�
อย2างใกล�ชิดและทันกับสถานการณ9มากยิ่งขึ้นด�วย 
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2.2.2 สภาพการแข@งขัน 
 

1) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมโลหะ 
 

เน่ืองจากป#จจุบันในประเทศไทยยังไม2มีผู�ประกอบการรายใดสามารถผลิตทองแดงเองได� ทําให�ลักษณะการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมทองแดงในประเทศไทยเกือบท้ังหมดจะต�องนําเข�าผลิตภัณฑ9จากต2างประเทศเข�ามาแปรรูปเพ่ือผลิตเปXนสินค�า โดยส2วนใหญ2
จะนําเข�ามาจากประเทศญ่ีปุ;น ไต�หวัน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เปXนหลัก ส2วนผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมในประเทศไทยจะมีการผลิต
ต้ังแต2การหลอมอะลูมิเนียมจากเศษโลหะและมีการนําเข�าท้ังผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมเพ่ือการแปรรูปและผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมเพ่ือใช�ใน
อุตสาหกรรมต2างๆ จากเหตุผลดังกล2าวข�างต�น ทําให�ประเทศไทยต�องนําเข�าผลิตภัณฑ9โลหะชนิดต2างๆ จากต2างประเทศเพ่ือใช�เปXน
วัตถุดิบในการผลิตสินค�าอุตสาหกรรมต2อไป 
 
 

ตารางแสดงปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ�โลหะระหว@างปI 2554-2557 
 

หน@วย : ตัน ปI 2554 ปI 2555 ปI 2556 ปI 2557 

ทองแดง     

- ทองแดงไม2ขึ้นรูป 237,122.0 246,059.0 253,482.4 264,601.8 

- ทองแดงแผ2น 36,381.4 38,566.2 35,223.0 41,236.6 

- ท2อทองแดงและอุปกรณ9 26,275.9 29,945.4 31,977.7 31,669.6 

- ผลิตภัณฑ9ทองแดงอื่น 94,994.6 113,124.5 123,241.9 117,879.7 

ปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ9ทองแดง 394,774.0 427,695.1 443,925.0 455,387.7 

อะลูมิเนียม     

- อะลูมิเนียมไม2ขึ้นรูป 465,819.7 521,665.5 558,136.2 519,583.1 

- อะลูมิเนียมแผ2น 153,615.2 165,457.8 183,835.3 203,217.9 

- ผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมอื่น 127,709.7 152,615.8 172,158.7 167,731.9 

ปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียม 747,144.6 839,739.1 914,130.2 890,532.9 

ท่ีมา : การค�าไทย 
 

 
จากตารางแสดงปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ9โลหะพบว2า ในปB 2557 ประเทศไทยมีการนําเข�าผลิตภัณฑ9ทองแดงและ

อะลูมิเนียมในจํานวนท่ีปรับเพ่ิมขึ้นและลดลงเล็กน�อยจากปB 2556 ท้ังน้ี เปXนผลมาจากป#ญหาความขัดแย�งทางการเมืองภายในประเทศท่ี
เริ่มต�นมาต้ังแต2ช2วงปลายปB 2556 จนถึงช2วงไตรมาส 2 ของปB 2557 ส2งผลให�ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต2างชะลอการผลิตและการลงทุน
ใหม2ออกไปเพ่ือรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจ และถึงแม�ว2าเศรษฐกิจไทยในช2วงครึ่งปBหลังจะทยอยฟ\]นตัวเปXนลําดับ แต2
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตส2วนใหญ2ยังคงชะลอการลงทุนเพราะรอการฟ\]นตัวของเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐ ประกอบกับอุตสาหกรรม
การผลิตบางประเภท เช2น อุตสาหกรรมยานยนต9ยังมีกําลังการผลิตส2วนเกินมาจากปBท่ีแล�ว  
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ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ9ทองแดงชนิดแผ2นท่ีบริษัทเปXนหน่ึงในผู�นําเข�าผลิตภัณฑ9เพ่ือจัดจําหน2ายน้ัน ในปB 2557 ประเทศไทยมีการ
นําเข�าผลิตภัณฑ9ดังกล2าวจํานวน 41,236.6 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปB 2556 ท่ีนําเข�าจํานวน 35,223.0 ตัน ในขณะท่ีปริมาณการนําเข�าท2อ
ทองแดงและอุปกรณ9จํานวน 31,669.6 ตัน ลดลงจากปB 2556 ท่ีนําเข�าจํานวน 31,977.7 ตัน สําหรับปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ9
อะลูมิเนียมของประเทศไทยในปB 2557 มีจํานวน 890,532.9 ตัน ปรับลดลงจากปB 2556 ท่ีนําเข�าจํานวน 914,130.2 ตัน ซ่ึงสอดคลัอง
กับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีปรับตัวลดลงจากการชะลอการผลิตและการลงทุนออกไปเพ่ือรอดูความชัดเจนของ
เศรษฐกิจภาพรวม 
 

2) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะเพ่ือใช�เปXนวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุเพ่ือใช�ในงานก2อสร�าง ดังน้ัน การ
เติบโตในธุรกิจของบริษัทจึงขึ้นอยู2กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย2างยิ่งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่ี
ลูกค�าของบริษัทดําเนินธุรกิจอยู2 ซ่ึงแบ2งออกเปXนกลุ2มใหญ2ๆ ได� 3 กลุ2ม คือ อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส2วนยานยนต9 อุตสาหกรรม
เครื่องใช�ไฟฟkาและอิเล็กทรอนิกส9 และอุตสาหกรรมการก2อสร�าง โดยในปB 2557 ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต9ปรับลดลงเม่ือ
เทียบกับปBท่ีผ2านมา เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว ประกอบกับหน้ีภาคครัวเรือนยังคงอยู2ในระดับสูง และการส2งออก
รถยนต9หดตัวลงอันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวเช2นเดียวกัน ในขณะท่ีภาวะอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟkาและอิเล็กทรอนิกส9
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปBก2อน โดยมาจากกลุ2มอิเล็กทรอนิกส9ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีความต�องการนําไปใช�ในอุปกรณ9ส่ือสารมาก
ขึ้น ส2วนกลุ2มอุตสาหกรรมเครื่องใช�ไฟฟkาปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปBก2อน เน่ืองจากในช2วงครึ่งปBแรกกําลังซ้ือในประเทศลดลงและ
ผู�บริโภคมีการระมัดระวังการใช�จ2ายมากขึ้น  
 

สําหรับภาวะอุตสาหกรรมการก2อสร�างในปB 2557 การก2อสร�างของภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวลดลง ซ่ึงเปXนผลมาจาก
สถานการณ9เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากป#ญหาสถานการณ9ทางการเมืองท่ียังคงยืดเยื้อต้ังแต2ช2วงปลายปB 2556 จนถึงต�นปB 2557 ทําให�ความ
เช่ือม่ันในการลงทุนของภาคเอกชนลดลง อย2างไรก็ตาม แนวโน�มของอุตสาหกรรมการผลิตและการก2อสร�างในปB 2558 จะมีการขยายตัว
ท่ีดีขึ้นจากแนวโน�มการฟ\]นตัวของเศรษฐกิจ การฟ\]นตัวของการลงทุน และการลงทุนก2อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานของภาครัฐ 

 

3) จํานวนคู@แข@งขัน 
 

ตลอดระยะเวลา 20 กว2าปBท่ีผ2านมายังไม2มีผู�ประกอบธุรกิจรายใดประกอบธุรกิจในการเปXนผู�จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะและวัสดุ
เพ่ือใช�ในการก2อสร�างท่ีมีสินค�าหลากหลายและให�บริการอย2างครบวงจรเช2นเดียวกับบริษัท ทําให�ภาวะการแข2งขันและคู2แข2งมีความแตกต2าง
กันไปในแต2ละผลิตภัณฑ9 โดยบริษัทอาจจําแนกประเภทคู2แข2งขันหลักในแต2ละผลิตภัณฑ9ได�ดังน้ี 
 

ก. ผู�จัดจําหน@ายสินค�าในประเทศ 
 

ผู�จัดจําหน2ายสินค�าในประเทศ ได�แก2 บริษัทในประเทศท่ีประกอบธุรกิจคล�ายคลึงกับบริษัทในการนําเข�าและจัดจําหน2ายสินค�า
ประเภทต2างๆ โดยแต2ละบริษัทจะมีการนําเข�าและจําหน2ายสินค�าท่ีเหมือนกับบริษัทเพียงหน่ึงหรือสองชนิดเท2าน้ัน รวมท้ังยังไม2มีการ
ให�บริการเกี่ยวกับสินค�าคงเหลืออย2างครบวงจรเหมือนอย2างบริษัท 

 

ข. ผู�จัดจําหน@ายสินค�าต@างประเทศ 
 

นอกเหนือจากการแข2งขันกับผู�จัดจําหน2ายสินค�าในประเทศแล�ว ผลิตภัณฑ9บางประเภทท่ีบริษัทจัดจําหน2าย ได�แก2 ลวดเหล็ก
และลวดสเตนเลส ต�องแข2งขันกับผู�จัดจําหน2ายสินค�าจากต2างประเทศซ่ึงเปXนบริษัทตัวแทนจําหน2ายสินค�า (Trading Company) ช้ันนํา
ของประเทศญ่ีปุ;นท่ีมีการจัดจําหน2ายสินค�าชนิดเดียวกับบริษัท 
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ค. ผู�ผลิตสินค�าในประเทศ 
 

สําหรับผลิตภัณฑ9บางประเภท เช2น ผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมแผ2น ฉนวนยางปkองกันความร�อน และลวดเช่ือมเหล็ก บริษัทต�อง
แข2งขันกับผู�ผลิตรายใหญ2ในประเทศท่ีมีอํานาจกําหนดราคาซ้ือขายสินค�าในตลาด ได�แก2 บริษัท อะลูมิเนียม ฉื่อจิ้นฮ้ัว จํากัด และบริษัท 
วโรปกรณ9 จํากัด (มหาชน) ผู�ผลิตอะลูมิเนียม, บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร9อุตสาหกรรม จํากัด ผู�ผลิตฉนวนยางปkองกันความร�อน และ
บริษัท ไทย - โกเบ เวลด้ิง จํากัด ผู�ผลิตลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส เปXนต�น  

 

นอกเหนือจากคู2แข2งทางตรงในแต2ละผลิตภัณฑ9ท้ังหมดท่ีได�กล2าวมาแล�วน้ัน บริษัทยังต�องแข2งขันกับคู2แข2งขันทางอ�อมท่ีเปXน
ผู�ผลิตและผู�จัดจําหน2ายสินค�ารายย2อยท่ีสามารถนํามาใช�ทดแทนสินค�าท่ีบริษัทนําเข�ามาได� เช2น ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส ทองแดงและ
ทองเหลือง ท2อทองแดง เปXนต�น อย2างไรก็ตาม สินค�าดังกล2าวเปXนสินค�าท่ีมีคุณสมบัติและ/หรือมีคุณภาพไม2ตรงตามความต�องการของ
ลูกค�าส2วนใหญ2ของบริษัทท่ีเปXนผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรมท่ีเน�นการจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากน้ี สินค�าบางชนิดท่ีบริษัทเปXนผู�
นําเข�าก็เปXนสินค�าท่ีไม2สามารถผลิตได�ในประเทศไทยหรือผลิตได�ก็ไม2ตรงตามมาตรฐานและคุณสมบัติตามท่ีลูกค�ากําหนด ดังน้ัน บริษัท
จึงไม2ถือว2าผู�ผลิตและผู�จัดจําหน2ายรายย2อยในประเทศดังกล2าวเปXนคู2แข2งขันท่ีอยู2ในระดับเดียวกับบริษัท 

 

ท้ังน้ี รายละเอียดของผู�ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและอยู2ในตลาดระดับเดียวกันกับบริษัทสามารถสรุปได�
ดังน้ี 

 

ผลิตภัณฑ� 
จํานวน 
คู@แข@งขัน 
(ราย) 

ประเภทธุรกิจของคู@แข@ง 

ผู�จัดจําหน@าย
สินค�า 

ในประเทศ 

ผู�จัดจําหน@าย
สินค�า 

ต@างประเทศ 

ผู�ผลิตสินค�า 
ในประเทศ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ2นและม�วน ท2อทองเหลือง  
และอุปกรณ9 

3 �   

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 6  �  

อะลูมิเนียมชนิดแผ2นและม�วน 6 � � � 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา 2 �  � 

ท2อทองแดงและอุปกรณ9 6 �  � 

ฉนวนยางปkองกันความร�อน 3 �  � 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 3 � � � 

 
 

นอกจากการท่ีบริษัทไม2มีคู2แข2งโดยตรงท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัทแล�ว อีกป#จจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนความสามารถในการ
เติบโตและความม่ันคงของบริษัท คือ อุปสรรคของการเข�ามาทําธุรกิจใหม2 (Barriers) ในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจอยู2ท้ังในด�าน
การจัดหาผลิตภัณฑ9จากผู�ผลิตและการขายสินค�าให�กับลูกค�า  

 

ท้ังน้ี นอกเหนือจากสถานะทางธุรกิจท่ีมีความน2าเช่ือถือแล�ว การมีความสัมพันธ9กับผู�ผลิตมาอย2างยาวนานส2งผลให�บริษัท
ได�รับเงื่อนไขทางการค�าท่ีดีช2วยเพ่ิมความสามารถในการแข2งขันให�กับบริษัท โดยบริษัทใช�เวลากว2า 20 ปBในการพัฒนาความสัมพันธ9
ดังกล2าวกับผู�ผลิตแต2ละราย และในส2วนของลูกค�าโดยเฉพาะอย2างยิ่งลูกค�าท่ีเปXนผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรม คุณภาพของสินค�าและความ
ตรงต2อเวลาในการจัดส2งสินค�า รวมท้ังความน2าเช่ือถือของผู�จัดจําหน2ายเปXนป#จจัยสําคัญท่ีลูกค�าคํานึงถึง การเปล่ียนผู�จัดจําหน2ายวัตถุดิบ
หมายถึงการเริ่มต�นทดสอบผลิตภัณฑ9ของผู�จัดจําหน2ายหรือผู�ผลิตแต2ละรายใหม2 รวมท้ังการทดสอบความน2าเช่ือถือของผู�จัดจําหน2าย/
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ผู�ผลิตในการจัดส2งสินค�าในจํานวนและเวลาท่ีต�องการอีกด�วย ส่ิงต2างๆ เหล2าน้ีล�วนแต2ต�องใช�เวลาในการทดสอบซ่ึงอาจส2งผลกระทบต2อ
กระบวนการผลิตของลูกค�าได� นอกจากน้ี ด�วยประสบการณ9ท่ียาวนานในการประกอบธุรกิจยังทําให�บริษัทสามารถให�บริการต2างๆ ได�
ตรงตามความต�องการของลูกค�า  โดยเฉพาะอย2างยิ่งการบริหารการเก็บสินค�าสํารองท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4) ภาวะการแข@งขันสําหรับผลิตภัณฑ�ชนิดต@างๆ ของบริษัท 
 

ก. ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ@นและม�วน 
 

เน่ืองจากลูกค�าส2วนใหญ2ของบริษัทเปXนผู�ผลิตใน
อุตสาหกรรมที่ม ีความต�องการสินค�าที่มีค ุณภาพและการ
จัดส2งสินค�าให�ได�ตามเวลาที่ต�องการเปXนป#จจัยหลัก ซ่ึงบริษัท
ได�ใช�เวลาอย2างยาวนานในการทําให�สินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน2าย
เปXนท่ียอมรับของลูกค�า นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถจัดส2ง
สินค�าท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีลูกค�าต�องการได� รวมท้ังบริษัท
ยังให�บริการการจัดการสินค�าคงเหลืออีกด�วย ประกอบกับ
ผู�ผลิตทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ2นและม�วนในประเทศ
ส2วนใหญ2เปXนโรงงานขนาดเล็กท่ีผลิตสินค�ายังไม2ได�มาตรฐาน
ตามท่ีลูกค�าของบริษัทต�องการ ดังน้ัน การแข2งขันในผลิตภัณฑ9
ประเภทน้ีจึงไม2รุนแรงมากนัก โดยคู2แข2งส2วนใหญ2จะเปXนผู�จัด
จําหน2ายสินค�าในประเทศท่ีนําเข�าสินค�าประเภทดังกล2าวจาก
ผู�ผลิตรายอื่นๆ นอกจากน้ี การท่ีบริษัทมีความสัมพันธ9อันดีกับ
ผู�ผลิตสินค�าทําให�บริษัทได�รับเงื่อนไขในการผลิตและการจัดส2ง
สินค�าท่ีช2วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข2งขันให�กับบริษัทอีก
ด�วย เช2น ผู�ผลิตให�บริการตัดซอยทองแดงโดยไม2คิดมูลค2า การ
ให�ลูกค�านําสินค�าไปทดลองผลิตก2อนการส่ังซ้ือจริง การให�
คําแนะนําและปรับปรุงสินค�าแก2ลูกค�า เปXนต�น  

 

บริษัทใช�ความหลากหลายของสินค�าท้ังในแง2ของ
ความหนา ขนาด ส2วนผสมของโลหะ ความแข็ง ท่ีป#จจุบัน
บริ ษัท มี สินค� าไว�จําหน2 ายมากกว2า 3,000 รายการ การ
ให�บริการเก็บสินค�าคงเหลือสํารอง และการบริการท่ี มี
ประสิทธิภาพเปXนกลยุทธ9ในการแข2งขัน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ี
ผ2านมา บริษัทก็ได�พิสูจน9แล�วว2า กลยุทธ9ดังกล2าวทําให�บริษัท
สามารถรักษาฐานลูกค�าเดิม รวมท้ังขยายฐานลูกค�าใหม2ได�
อย2างต2อเน่ือง  

 

ข. ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 
 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสเปXนผลิตภัณฑ9ท่ีถือได�ว2า
มีการแข2งขันน�อยท่ีสุด เน่ืองจากฐานลูกค�ามีปริมาณจํากัด 
ลักษณะการแข2งขันบริษัทจะแข2งขันกับตัวแทนจําหน2ายสินค�า
จากประเทศญ่ีปุ;นเท2าน้ัน โดยยังไม2มีผู�ผลิตในประเทศรายใดท่ี

สามารถผลิตลวดสเตนเลสและลวดเหล็กได�ตรงตามมาตรฐานท่ี
ลูกค�าของบริษัทต�องการ เน่ืองจากลูกค�ากลุ2มน้ีส2วนใหญ2เปXนกลุ2ม
ผู�ผลิตสปริงจะเน�นการใช�วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงและได�มาตรฐาน
จากผู�จัดจําหน2ายสินค�าท่ีสามารถจัดส2งสินค�าตามท่ีต�องการได�
อย2างต2อเน่ือง ดังน้ัน คุณภาพของสินค�าและความสามารถใน
การให�บริการ รวมถึงการจัดเก็บสินค�าคงเหลือสํารองและการ
จัดส2งท่ีตรงต2อเวลาจึงเปXนป#จจัยหลักท่ีบริษัทใช�เปXนกลยุทธ9ใน
การทําให� ลูกค�าหันมาส่ังซ้ือสินค�าจากบริษัท โดยตลอด
ระยะเวลาท่ีผ2านมาบริษัทก็ได�รับคําส่ังซ้ือสินค�าจากลูกค�ากลุ2ม
ดังกล2าวเพ่ิมขึ้นอย2างต2อเน่ือง  
 

ค. อะลูมิเนียมชนิดแผ@นและม�วน 
 

สําหรับผลิตภัณฑ9น้ีถือได�ว2าเปXนผลิตภัณฑ9ท่ีมีการ
แข2งขันมากท่ี สุดในบรรดาผลิตภัณฑ9 ท้ังหมดท่ีบริษัทจัด
จําหน2าย ท้ังน้ี เน่ืองจากขนาดของตลาดและปริมาณความ
ต�องการบริโภค ประกอบกับมีจํานวนผู�จัดจําหน2ายท้ังรายใหญ2
และรายย2อยจํานวนมาก นอกจากน้ี การท่ีสินค�าประเภท
ดังกล2าวไม2ได�เปXนสินค�าท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมือนผลิตภัณฑ9
ทองแดงและทองเหลือง ลูกค�าท่ี ซ้ือสินค�าจากบริษัทมีท้ัง
ประเภทผู�จัดจําหน2ายสินค�า (Dealers) และผู�ผลิตสินค�าต2างๆ 
(End Users) ซ่ึงป#จจัยด�านราคาถือเปXนส่ิงสําคัญยิ่งในการ
ตัดสินใจ ทําให�การแข2งขันในผลิตภัณฑ9น้ีทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช2วงเศรษฐกิจขาลงซ่ึงอุปสงค9น�อย
กว2าอุปทานอย2างเห็นได�ชัด 

 

นอกจากบริษัทจะเน�นการให�บริการแก2ลูกค�าท่ีดีกว2า
ผู�จําหน2ายรายอื่น บริษัทยังมีการเพ่ิมผลิตภัณฑ9ท่ีมีคุณลักษณะ
เฉพาะซ่ึงไม2สามารถผลิตได�ภายในประเทศ อาทิ อะลูมิเนียม
ฟอยล9สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เปXนต�น ทําให�
บริษัทประสบความสําเร็จกับการขายผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียม 
โดยมียอดขายและผลกําไรเติบโตอย2างต2อเน่ือง 

 

ง. อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา 
 

บริษัทเปXนเจ�าของผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียมชีทสําหรับ
ทําวัสดุ มุ งห ลังคาภายใต� เครื่องหมายการค� า “K-Roof” 
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ป#จจุบันได�รับความนิยมเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะในกลุ2มลูกค�าท่ี
ต�องการวัสดุคงทนต2อสารเคมี ต�านสนิม และการผุกร2อน วัสดุ
อะลูมิเนียมมีคุณสมบัติช2วยให�อุณหภูมิใต�หลังคามีความเย็น
กว2าวัสดุชนิดอื่นประมาณ 3-12 องศา 

 

จ. บรรจุภัณฑ�ชนิดอ@อนตัว 
 

ป#จจุบันบริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเก็จจิ้ง 
จํากัด ซ่ึงเปXนบริษัทย2อยของบริษัท ต้ังอยู2 ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
และเปXนผู�ผลิตบรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัวให�กับหลากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เวชภัณฑ9  และเครื่องสําอาง 
เน่ืองจากบริษัทย2อยได�เริ่มดําเนินงานแล�วเม่ือเดือนพฤษภาคม 
ปB 2556 ได�รับคําส่ังซ้ือและการสนับสนุนจากลูกค�าป#จจุบัน
และลูกค�ากลุ2มเปkาหมายเปXนอย2างดี ธุรกิจจึงมีแนวโน�มการ
เติบโตท่ีดี 

 

ฉ. ท@อทองแดงและอุปกรณ� 
 

ป#จจุบันการจําหน2ายท2อทองแดงมีภาวะการแข2งขัน
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น แม�ว2าผลิตภัณฑ9 Kembla ท่ีบริษัทเปXนผู�แทน
จําหน2ายแต2ผู�เดียวในประเทศไทยจะประสบความสําเร็จด�านการ
ทําตลาดมาเกือบ 20 ปB  ท้ั งน้ี  บริ ษัทนําเข� าผลิตภัณฑ9ท2 อ 
Kembla โดยตรงจากผู� ผลิ ตในประเทศออสเตรเลี ย ซ่ึ งมี
ประสบการณ9และมีช่ือเสียงเปXนท่ียอมรับท่ัวโลกมายาวนานกว2า 
90 ปB ผลิตภัณฑ9 Kembla สร�างความเช่ือม่ันให�ผู�บริโภคได�ดี
เสมอเพราะสินค�าท้ังหมดล�วนผลิตจากทองแดงบริสุทธ9ช้ันหน่ึง
เท2าน้ัน ใช�เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปXนนวัตกรรมใหม2 
ทําให�ผู�ใช�สินค�าปราศจากข�อสงสัยในด�านคุณภาพและความเส่ียง
ใดๆ ท้ังปวง นอกจากน้ี ท2อทองแดง Kembla ยังได�รับการ
กําหนดให�เปXนสินค�ามาตรฐานในเกือบทุกโครงการ (Vender 
List) ดังน้ัน Kembla จึงเปXนท่ียอมรับในกลุ2มลูกค�าผู�รับเหมา
งานระบบโครงการก2อสร�าง 

 

อย2างไรก็ดี เน่ืองจากราคาทองแดงในระยะ 2-3 ปBท่ี
ผ2านมามีความผันผวนมากและราคาแร2ปรับตัวสูงขึ้น แม�จะมี
ผู�ใช�สินค�าพยายามลดต�นทุนโดยการใช�วัสดุอื่นๆ ทดแทนหรือ
ยอมรับสินค�าจากกลุ2มผู�นําเข�าท2อทองแดงยี่ห�อต2างๆ จาก
ประเทศจีนและบางประเทศในแถบเอเชียท่ีมีราคาถูก แต2
อาจจะต�องเผชิญกับความเส่ียงเกี่ยวกับส่ิงเจือปนในเน้ือ
ทองแดงและความกังวลเกี่ยวกับท่ีมาของแหล2งผลิต สาเหตุ
เพราะเครื่องหมายการค�าของผู�ผลิตท2อทองแดงดังกล2าวอาจยัง
ไม2 เปXนท่ีรู�จักและยอมรับในระดับสากลท่ัวโลก แต2ด�วย

ผลิตภัณฑ9ท2อทองแดง Kembla ซ่ึงได�พิสูจน9แล�วถึงความเปXน
เลิศด�านคุณภาพมาโดยตลอดและราคาสามารถแข2งขันได�ดี ทํา
ให�บริษัทยังคงรักษาและเพ่ิมสัดส2วนการตลาดได�อย2างดีเยี่ยม 

 

นอกจากน้ี  บริษัทมีแผนในการจัดสัมมนาเพ่ือ
เผยแพร2ข�อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับท2อทองแดงและประโยชน9
ของผลิตภัณฑ9 รวมถึงการส2งเสริมความเข�าใจในด�านคุณภาพ
ของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีจะสร�างความม่ันใจให�แก2
ผู�บริโภค รวมถึงความคุ�มค2าในการตัดสินใจใช�ผลิตภัณฑ9 
Kembla 
 

ช. ฉนวนยางป9องกันความร�อน 
 

เช2นเดียวกันกับผลิตภัณฑ9อะลูมิเนียม ในประเทศ
ไทยมีผู�ผลิตฉนวนยางปkองกันความร�อนรายใหญ2ท่ีมีส2วนแบ2ง
ทางการตลาดค2อนข�างสูง ทําให�การแข2งขันเปXนไปอย2างรุนแรง 
ราคาสินค�าจึงเปXนป#จจัยสําคัญในการแข2งขัน ป#จจุบันบริษัท
เปXนตัวแทนจําหน2ายแต2เพียงผู�เดียวในประเทศไทยสําหรับ
ผลิตภัณฑ9ฉนวนยาง K-Flex ซ่ึงบริษัทสามารถเพ่ิมสัดส2วน
ตลาดได�อย2างโดดเด2นโดยได�รับการสนับสนุนอย2างดีจากผู�ผลิต
และใช�กลยุทธ9ทางด�านคุณภาพของสินค�าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ
อันเปXนผลจากเทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงของผู�ผลิต ซ่ึงผิวและ
เน้ือวัสดุ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ9  K-Flex มีความ
แตกต2างจากผลิตภัณฑ9ท่ัวไปอย2างเด2นชัด และด�วยความพิเศษ
น้ีจึงทําให�ได�รับการยอมรับจากท่ัวโลก การลดความหนาของ
แผ2นฉนวนยางปkองกันความร�อนลงได�จะช2วยลดต�นทุนของ
ลูกค�าได�อย2างแท�จริง นอกจากน้ี บริษัทยังมีการให�บริการเสริม
อื่นๆ เช2น การรับประกอบและติดต้ังท2อส2งลมหรือการขาย
ฉนวนยางปkองกันความร�อนร2วมกับท2อทองแดงและยางรองท2อ
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดซ้ือให�กับลูกค�า เปXนต�น 
 

ซ. ลวดเชื่อมเหล็กและลวดเชื่อมสเตนเลส 
 

เปXนผลิตภัณฑ9 ท่ี มีการแข2งขันค2อนข� างรุนแรง 
นอกเหนือจากการมีคู2แข2งท่ีเปXนผู�นําเข�า ในป#จจุบันยังมีผู�ผลิต
สินค�าภายในประเทศหลายราย และบางรายผลิตสินค�าหลาย
ยี่ห�อ รวมถึงมีการกําหนดราคาขายหลายระดับราคาเพ่ือ
รองรับกลุ2มลูกค�าเปkาหมายต2างๆ  อย2างไรก็ดี เน่ืองจากลวด
เช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลสเปXนผลิตภัณฑ9ท่ีผู�บริโภคให�
ความสําคัญด�านคุณภาพมาก อีกท้ังยังมีปริมาณการใช�สูงและ
มีกลุ2มผู�ใช�แพร2หลายในทุกอุตสาหกรรม การท่ีบริษัทเปXน
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ตัวแทนจําหน2ายสินค�าประเภทน้ีจึงถือเปXนโอกาสในการขยาย
ฐานลูกค�าให�กว�างขวางยิ่งขึ้น 

 

ลวดเช่ือมตราช�าง Kiswel ท่ีบริษัทเปXนตัวแทน
จําหน2ายน้ีเปXนผลิตภัณฑ9ท่ีมีคุณภาพสูงและเปXนท่ียอมรับท่ัว
โลก ป#จจุบัน Kiswel เปXนท่ีรู�จักและได�รับการตอบรับเปXน
อย2างดีจากวงการการเช่ือมในประเทศไทย บริษัทจึงได� มี
แผนการตลาดท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงมีการทํา
กิจกรรมการตลาดอย2างต2อเน่ืองด�วย นอกจากลวดเช่ือมตรา

ช�าง Kiswel แล�ว บริษัทยังนําเสนอทางเลือกอื่นๆ ให�กับลูกค�า
ท่ัวไปซ่ึงมีความต�องการลวดเช่ือมท่ีแตกต2างกัน แต2ยังคงเน�น
ลวดเช่ือมท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมและราคาประหยัด โดยบริษัท
จําหน2ายผลิตภัณฑ9ลวดเช่ือมและเครื่องเช่ือมยี่ห�อ K-Weld  
ซ่ึงป#จจุบันผลิตภัณฑ9ลวดเช่ือม K-Weld สามารถเพ่ิมสัดส2วน
การตลาดอย2างน2าพอใจและได�รับการยอมรับเปXนอย2างดีจาก
ทุกภาคอุตสาหกรรมท่ีใช�ลวดเช่ือมด�วย 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ�และบริการ 
 

1) การจัดหาผลิตภัณฑ�และแหล@งท่ีมาของผลิตภัณฑ� 
 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะส่ังซ้ือสินค�าจากผู�ผลิต (Supplier) โดยตรง เน่ืองจากคุณภาพของสินค�าและความน2าเช่ือถือของผู�ผลิต
เปXนป#จจัยสําคัญท่ีบริษัทคํานึงถึงในการคัดเลือกและจัดหาสินค�าเพ่ือนํามาจัดจําหน2าย ป#จจุบันบริษัทเปXนผู�จัดจําหน2ายสินค�าหลักใน
ประเทศไทยให�กับผู�ผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพท้ังในประเทศและต2างประเทศจํานวนกว2า 10 ราย นอกจากการเปXนผู�จัดจําหน2ายสินค�าหลัก
แล�ว บริษัทยังมีการทํางานร2วมกันในด�าน Technical Support ต2างๆ ระหว2างผู�ผลิตและลูกค�าของบริษัทซ่ึงจะช2วยสร�างความได�เปรียบ
ในการแข2งขันของบริษัท 
 

ท้ังน้ี บริษัทมีการติดต2อทําธุรกิจกับผู�ผลิตส2วนใหญ2มาเปXนระยะเวลายาวนานส2งผลให�บริษัทมีความสัมพันธ9ท่ีดีกับผู�ผลิต ซ่ึงจะ
เปXนการเอื้อประโยชน9ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเปXนอย2างดี โดยท่ีผ2านมาบริษัทได�รับความร2วมมือจากผู�ผลิตสินค�าในการวาง
แผนการผลิตสินค�าเพ่ือลดระยะเวลาในการส่ังซ้ือสินค�าหรือการท่ีผู�ผลิตบางรายช2วยเก็บรักษาสินค�าคงคลังท่ียังไม2ใช�งานให� ทําให�บริษัท
สามารถสร�างความเช่ือม่ันให�แก2ลูกค�าของบริษัทว2า บริษัทจะสามารถจัดส2งสินค�าได�ตรงตามกําหนดเวลาท่ีลูกค�าต�องการได�อย2างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ท้ังน้ี ในการเปXนผู�จัดจําหน2ายสินค�าให�แก2ผู�ผลิตแต2ละรายน้ัน บริษัทไม2ได�ทําสัญญาแต2งต้ังเปXนผู�แทนจําหน2ายกับผู�ผลิตระบุไว�
เปXนลายลักษณ9อักษร เน่ืองจากบริษัทมีการติดต2อทําธุรกิจกับผู�ผลิตมาเปXนระยะเวลายาวนาน มีความสัมพันธ9ท่ีดี และมีความเช่ือถือซ่ึง
กันและกัน และยิ่งไปกว2าน้ัน บริษัทยังสามารถพิสูจน9ให�เห็นว2าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย2างต2อเน่ือง ตลอดระยะเวลาท่ีผ2านมา 
บริษัทมีอํานาจในการต2อรองสูงโดยจะเห็นได�จากการท่ีบริษัทไม2เคยประสบป#ญหาจากการท่ีผู�ผลิตไม2สามารถจัดส2งสินค�าให�ตามสัญญา
หรือการท่ีผู�ผลิตหันไปติดต2อขายสินค�าให�กับลูกค�าของบริษัทโดยตรง ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัททําหน�าท่ีเปXนช2องทางในการเพ่ิมยอดขาย
ให�กับผู�ผลิตในการรวบรวมยอดส่ังซ้ือสินค�าจากลูกค�าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและลูกค�ารายย2อยรายอื่นๆ โดยท่ีผู�ผลิตไม2ต�องเสีย
ค2าใช�จ2ายในการทําตลาด รวมถึงค2าใช�จ2ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการติดต2อกับลูกค�าเปXนจํานวนมาก 
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ปัจจบุนับริษัทมีการสั�งซื �อผลติภณัฑ์หลกัแตล่ะประเภทจากผู้ผลติในประเทศตา่งๆ ดงันี � 
 
 

ประเภทของผลิตภัณฑ� ประเทศท่ีส่ังซื้อ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ2นและม�วน, ท2อทองเหลืองและอุปกรณ9 ประเทศเกาหลี, ประเทศอินเดีย 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส ประเทศเกาหลี 

อะลูมิเนียมชนิดแผ2นและม�วน ประเทศจีน 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา ประเทศจีน 

ท2อทองแดงและอุปกรณ9 ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศจีน 

ฉนวนยางปkองกันความร�อน ประเทศมาเลเซีย 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส ประเทศเกาหลี, ประเทศจีน 
  

 
ในปB 2557 บริษัทมียอดส่ังซ้ือสินค�ารวมท้ังส้ิน 1,174.16 ล�านบาท แบ2งเปXนสัดส2วนการส่ังซ้ือสินค�าจากในประเทศและ

ต2างประเทศคิดเปXนร�อยละ 11.34 และร�อยละ 88.66 ตามลําดับ เปล่ียนแปลงจากสัดส2วนดังกล2าวในปB 2556 ท่ีมีสัดส2วนการส่ังซ้ือสินค�า
ในประเทศเท2ากับร�อยละ 31.09 และสัดส2วนการส่ังซ้ือสินค�าจากต2างประเทศคิดเปXนร�อยละ 68.91 จะเห็นได�ว2า สัดส2วนการส่ังซ้ือสินค�า
จากผู�ผลิตต2างประเทศมีการปรับเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับการส่ังซ้ือสินค�าจากในประเทศ ท้ังน้ี เน่ืองจากในปB 2557 บริษัทมีการนําเข�าสินค�า
ในกลุ2มลวดเช่ือมและอะลูมิเนียมเพ่ิมขึ้นมาก ซ่ึงสินค�าดังกล2าวไม2สามารถจัดหาได�ภายในประเทศ 
 
 

ตารางแสดงสัดส@วนการส่ังซื้อสินค�าในประเทศและต@างประเทศ 
 

 
ปI 2555 ปI 2556 ปI 2557 

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

ปริมาณการส่ังซ้ือสินค�าในประเทศ 600.41 47.26 423.25 31.09 133.19 11.34 

ปริมาณการส่ังซ้ือสินค�าจากต2างประเทศ 669.93 52.74 938.26 68.91 1,040.97 88.66 

รวมท้ังส้ิน 1,270.34 100.00 1,361.51 100.00 1,174.16 100.00 

 
  

เน่ืองจากสินค�าท่ีบริษัทจําหน2ายส2วนใหญ2เปXนสินค�าท่ีมีผู�ผลิตอยู2เปXนจํานวนไม2มากนัก ดังน้ัน บริษัทได�กําหนดนโยบายในการ
พิจารณาเลือกซ้ือสินค�า โดยจะพิจารณาจากผู�ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินค�าแต2ละชนิด สามารถผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพสูงและ
ได�มาตรฐาน นอกจากน้ี บริษัทยังพิจารณาถึงป#จจัยอื่นๆ ท่ีจะช2วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการและความสามารถในการแข2งขันของ
บริษัท ได�แก2 การส่ังซ้ือสินค�าจากบริษัทท่ีมีฐานการผลิตอยู2ในกลุ2มประเทศท่ีได�รับการสิทธิพิเศษทางภาษี (AFTA, FTA) เปXนต�น ดังน้ัน 
บริษัทจึงมีการส่ังซ้ือสินค�าแต2ละประเภทจากผู�ผลิตจํานวนน�อยราย โดยผู�ผลิตทุกรายท่ีบริษัทส่ังซ้ือสินค�าเปXนผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพอยู2ใน
อันดับต�นๆ ของโลก นอกจากน้ี การส่ังซ้ือสินค�าจํานวนมากจากผู�ผลิตจะช2วยให�บริษัทมีอํานาจต2อรองกับผู�ผลิตเพ่ิมมากขึ้นท้ังในด�าน
ของเงื่อนไขในการผลิตและราคา 
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ในปB 2557 บริษัทไม2มีการส่ังซ้ือสินค�าจากผู�ผลิตรายใหญ2รายใดในสัดส2วนเกินกว2าร�อยละ 30 ของยอดส่ังซ้ือสินค�ารวมท้ังหมด 

 
 

ประเภทของผลิตภัณฑ� 
จํานวน 

ผู�ผลิตรวม 
(ราย) 

จํานวนผู�ผลิตท่ีบริษัทมียอดส่ังซื้อ
สินค�า 

แต@ละชนิดเกินกว@าร�อยละ 30 (ราย) 

31 ธ.ค.2556 31 ธ.ค.2557 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ2นและม�วน, ท2อทองเหลือง และอุปกรณ9 2 2 1 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 2 2 2 

อะลูมิเนียมชนิดแผ2นและม�วน 12 2 1 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา 4 1 2 

ท2อทองแดงและอุปกรณ9 5 2 2 

ฉนวนยางปkองกันความร�อน 1 1 1 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 6 1 2 
 

 

นอกจากความมุ2งม่ันในการพัฒนาความสัมพันธ9กับ
ผู�ผลิตแต2ละรายอย2างต2อเน่ืองแล�ว บริษัทยังได�ติดตามข2าวสาร
และสถานการณ9ของอุตสาหกรรมต2างๆ รวมท้ังพัฒนาการของ
สินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน2ายอย2างใกล�ชิด ไม2ว2าจะเปXนการติดตาม
ข�อมูลข2าวสารจากลูกค�าโดยผ2านเจ�าหน�าท่ีทางการตลาดของ
บริษัทหรือการเข�าร2วมงานแสดงสินค�าท่ีเกี่ยวข�อง ท้ังน้ี เพ่ือให�
บริษัทสามารถปรับตัวได�ทันกับสถานการณ9ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
หากผู�ผลิตสินค�ารายใดเริ่มประสบป#ญหาท้ังในด�านการผลิต
และสภาพคล2องทางการเงิน ท้ังน้ี เพ่ือเปXนการเพ่ิมทางเลือกใน
การเลือก ซ้ือ สินค� าเพ่ื อ นํ ามาจัดจํ าหน2 ายและสามารถ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 นอกจากน้ี บริษัทยังใช�บริการจากบริษัทท่ีปรึกษาผู�
มีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ9โลหะประเภทต2างๆ ท้ังในด�าน
การให�ข�อมูลเกี่ยวกับแนวโน�มราคาแร2 ข�อมูลการผลิต และ
ข2าวสารต2างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะนําผู�ผลิต
สินค�าจากแหล2งต2างๆ ให�แก2บริษัทอีกด�วย 
 

 ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ9โลหะท่ีบริษัทจัดจําหน2ายส2วนใหญ2
เปXนสินค�าท่ัวไป (Base Metals Commodities) ท่ีมีราคาผัน
แปรไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก โดยจะขึ้นอยู2กับอุปสงค9
และอุปทานของสินแร2แต2ละชนิดท่ัวโลก โดยเฉพาะอย2างยิ่ง

ทองแดง สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซ่ึงเปXนส2วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ9ท่ีบริษัทจัดจําหน2าย โดยหากมีป#จจัยต2างๆ ท่ี
ส2งผลให�ปริมาณความต�องการใช�สินแร2เพ่ิมสูงขึ้นหรือปริมาณ
สินแร2ท่ีผลิตได�ในตลาดมีลดน�อยลง ได�แก2 ความต�องการใช�
สินแร2ท่ีเพ่ิมขึ้นอย2างมีนัยสําคัญจากผู�ผลิตในประเทศจีน การ
นัดหยุดงานของคนงานในเหมืองแร2หรือภัยธรรมชาติก็อาจจะ
ส2งผลให�ราคาของสินแร2ดังกล2าวสูงขึ้นตามไปด�วย 
 

 อย2างไรก็ตาม การท่ีผู�บริหารของบริษัทเปXนผู�ท่ีมี
ประสบการณ9ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ9โลหะมานานกว2า 20 ปB 
ทําให�มีความเช่ียวชาญและสามารถประเมินสถานการณ9ราคา
โลหะได�เปXนอย2างดี โดยท่ีผ2านมาผู�บริหารของบริษัทจะติดตาม
การเคล่ือนไหวของราคาสินค�าแต2ละชนิด รวมท้ังสภาวะของ
ตลาดโลกอย2างใกล�ชิดและจะทําการส่ังจองราคาสินค�าตาม
ปริมาณคําส่ังซ้ือท่ีได�รับล2วงหน�าจากลูกค�า สําหรับสินค�าท่ีต�อง
เก็บสํารองให�แก2ลูกค�าท่ีไม2สามารถส2งคําส่ังซ้ือล2วงหน�าได� 
บริษัทจะพิจารณาส่ังซ้ือตามความเหมาะสมในแต2ละช2วงเวลา
เพ่ือให�การบริหารต�นทุนการส่ังซ้ือของบริษัทเปXนไปอย2าง
ถูกต�องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงโดยส2วนใหญ2แล�วลูกค�า
ของบริษัทจะส2งคําส่ังซ้ือล2วงหน�าให�แก2บริษัท 
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1) นโยบายการส่ังซื้อสินค�า 
 

เน่ืองจากบริษัทจําหน2ายผลิตภัณฑ9ท่ีมีความหลากหลายทําให�นโยบายในการส่ังซ้ือสินค�าแต2ละประเภทแตกต2างกันไปตาม
ลักษณะของสินค�า ลักษณะการส่ังซ้ือของลูกค�า รวมท้ังข�อจํากัดของผู�ผลิตแต2ละราย ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ2านมาบริษัทไม2เคยประสบ
ป#ญหาในด�านการส่ังซ้ือสินค�าแต2อย2างใด เน่ืองจากบริษัทจะทําการประมาณการปริมาณของสินค�าท่ีบริษัทจะทําการส่ังซ้ือในแต2ละครั้ง
จากคําส่ังซ้ือล2วงหน�าและประมาณการท่ีได�รับจากลูกค�า บวกกับปริมาณสินค�าท่ีบริษัทจะทําการเก็บสํารองให�แก2ลูกค�า นอกจากน้ี 
บริษัทยังพิจารณาป#จจัยอื่นๆ ประกอบด�วย เช2น ระยะเวลาในการผลิตสินค�า ระยะเวลาในการส2งมอบสินค�า ภาวะการเคล่ือนไหวของ
ราคาสินค�าในตลาดโลก  
อัตราแลกเปล่ียน เปXนต�น
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ป#จจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจส2งผลกระทบต2อผลการดําเนินงานของบริษัทและผลตอบแทนในการ
ลงทุนของผู�ลงทุน สรุปได�ดังน้ี 
 

3.1 ความเสี่ยงต@อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
  

1) ความเส่ียงจากการ พ่ึ งพาผู� ผ ลิต สินค� า 
(Supplier) จํานวนน�อยราย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจเปXนผู�จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะ
สําหรับใช�เปXนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต2างๆ รวมท้ังวัสดุเพ่ือใช�
ในการก2อสร�าง บริษัทจะส่ังซ้ือสินค�าโดยตรงจากผู�ผลิตสินค�า
ในแต2ละประเภท ซ่ึงในปBท่ีผ2านมาบริษัทไม2มีการส่ังซ้ือสินค�า
จากผู�ผลิตรายใดในสัดส2วนเกินกว2าร�อยละ 30 ของยอดส่ังซ้ือ
สินค�ารวม ยกเว�นสัดส2วนการส่ังซ้ือสินค�าแต2ละชนิด บริษัทจะมี
การส่ังซ้ือสินค�าจากผู�ผลิตหลักแต2ละรายคิดเปXนสัดส2วนมากกว2า
ร�อยละ 30 ดังน้ัน อาจถือได�ว2าบริษัทมีความเส่ียงกรณีท่ีผู�ผลิต
สินค�าไม2สามารถส2งสินค�าตามคําส่ังซ้ือหรือผู�ผลิตขายสินค�า
โดยตรงให�กับลูกค�าโดยไม2ผ2านบริษัทหรือแต2งต้ังให� ผู�จัด
จําหน2ายรายอื่นเปXนผู�จัดจําหน2ายหลักแทนบริษัท ซ่ึงอาจจะ
ส2งผลกระทบต2อการดําเนินงานของบริษัทได�  
 

อย2างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว2า 20 ปBท่ีบริษัท
ดําเนินธุรกิจยังไม2เคยประสบป#ญหาดังกล2าวแต2อย2างใด ท้ังน้ี 
เน่ืองจากผู�ผลิตแต2ละรายต2างก็ม ีความน2าเชื ่อถ ือและเปXน
บริษัทที ่ม ีชื ่อเสียงเปXนที ่ยอมรับทั ่วโลก รวมทั้งสินค�าของ
ผู�ผลิตดังกล2าวยังได�ผ2านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO มี
ระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม ซ่ึงบริษัทได�ทําการศึกษาข�อมูล
และนโยบายท่ีชัดเจนของผู�ผลิตทุกรายอย2างละเอียดเพ่ือ
ปkองกันป#ญหาอันอาจเกิดจากความไม2แน2นอนด�านนโยบายของ
ผู�ผลิตบางราย ในกรณีพิเศษดังกล2าวบริษัทมีนโยบายพิจารณา
เพ่ิมตราสินค�า (Brand) จากผู�ผลิตรายอื่นท่ีน2าเช่ือถือ โดยสินค�า
จะต�องได�มาตรฐานสากลและเปXนท่ียอมรับท่ัวโลก 
 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีแผนการตลาดท่ีชัดเจนและ
ความสัมพันธ9ท่ีดีและยาวนานกับผู�ผลิตสินค�า ทําให�บริษัทมี
อํานาจต2อรองในการซ้ือสินค�ามากขึ้นและส2งผลให�สามารถสร�าง
ความเช่ือม่ันให�กับลูกค�าได�มากยิ่งขึ้น ท้ังน้ี บริษัทยังสามารถ
เอื้อประโยชน9ในการทําธุรกิจให�แก2ผู�ผลิตสินค�าได�อีกด�วย เช2น 

การท่ีบริษัทมีระบบการเก็บสินค�าสํารองและมีฐานลูกค�าขนาด
ใหญ2 ทําให�สามารถส่ังสินค�าเปXนจํานวนมากได�โดยการรวบรวม
คําสั่งซื้อจากลูกค�าทั้งรายใหญ2และรายย2อยที่มีปริมาณการ
สั่งซื้อไม2ครบตามจํานวนคําสั่งซื้อขั ้นตํ่าที่ผู �ผลิตกําหนด ซ่ึง
วิธีการดังกล2าวจะทําให�ผู�ผลิตสามารถขายสินค�าได�มากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็จะช2วยลดต�นทุนในการส่ังซ้ือสินค�าให�กับลูกค�า
ได�ด�วย  
 

2) ความเส่ียงจากความผันผวนของต�นทุน
สินค�า  

 

ผลิตภัณฑ9โลหะท่ีบริษัทจัดจําหน2ายส2วนใหญ2เปXน
สินค�าหลักท่ัวไป (Base Metals Commodities) ท่ีมีราคาผัน
แปรไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก ซ่ึงจะขึ้นอยู2กับอุปสงค9
และอุปทานของสินแร2แต2ละชนิดท่ัวโลก โดยเฉพาะอย2างยิ่ง
ทองแดง สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซ่ึงเปXนสินแร2หรือ
วัตถุดิบต�นนํ้าของผลิตภัณฑ9ท่ีบริษัทจัดจําหน2าย โดยหากมี
ป#จจัยต2างๆ ท่ีส2งผลให�ปริมาณความต�องการใช�สินแร2เพ่ิมสูงขึ้น
หรือปริมาณสินแร2ท่ีผลิตได�ในตลาดมีลดน�อยลง เช2น ความ
ต�องการใช�สินแร2เพ่ิมขึ้นอย2างมีนัยสําคัญจากผู�ผลิตในประเทศ
จีน การนัดหยุดงานของคนงานในเหมืองแร2 การเก็งกําไรของ
สถาบันนักลงทุน ป#จจัยเหล2าน้ีล�วนส2งผลให�ราคาของสินแร2
ดังกล2าวเพ่ิมสูงขึ้นมาโดยตลอด  

 

ในทางกลับกัน เม่ือเศรษฐกิจโลกประสบป#ญหา
ต2างๆ อาทิเช2น ป#ญหาหน้ีสินของประเทศในแถบยุโรป ป#ญหา
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ ความต�องการใช�สินแร2จะลดลง
ทันที แม�โรงถลุงแร2ต2างๆ จะตัดลดกําลังการผลิต แต2สตrอคสิน
ค�าของโลกก็อาจปรับเพ่ิมขึ้น ส2งผลให�ราคาแร2ลดลงอย2าง
รุนแรง ดังน้ัน หากต�นทุนราคาสินค�ามีการปรับตัวสูงขึ้นหรือ
ลดลงอาจส2งผลให�บริษัทมีความเส่ียงจากการท่ีไม2สามารถปรับ
ราคาขายสินค�าได�ในอัตราท่ีเท2ากันกับอัตราการเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของต�นทุนราคาวัตถุดิบดังกล2าว ลูกค�าบางรายอาจ

3. ป_จจัยความเสี่ยง 
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ปฏิเสธการรับมอบสินค�าในกรณีท่ีราคาปรับตัวลดลงอย2าง
รุนแรง อย2างไรก็ดี ป#จจุบันลูกค�าส2วนใหญ2มีความเข�าใจถึง
ภาวะความผันผวนดังกล2าวดีขึ้นมาก โดยลูกค�าจะยังคงรักษา

สัญญาตามข�อตกลงซ้ือขายเพ่ือมิให�สูญเสียความน2าเช่ือถือ
เช2นกัน 
 
 

 
ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาแร@ ปI 2553-2557 (ปI 2010-2014) 

 

                    อะลูมิเนียม (Aluminium)                Copper (ทองแดง) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

นิกเกล (Nickel)                    สังกะสี (Zinc) 
        

 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: www.metalprices.com 
 

 

ในปB 2557 ราคาแร2แม�จะมีความผันผวนในทิศทางท่ีปรับลดลง แต2ราคาเคล่ือนไหวอยู2ในกรอบแคบๆ และมีเสถียรภาพมาก
ขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปBท่ีผ2านๆ มา ประกอบกับป#จจุบันบริษัทมีระบบการบริหารจัดการคําส่ังซ้ือท่ีดี สามารถนําข�อมูลมาวิเคราะห9เพ่ือ
ส่ังซ้ือได�อย2างมีประสิทธิภาพจึงไม2เน�นการใช�เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความไม2แน2นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาสินค�า 
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3) ความเส่ียงทางด�านสภาพคล@องและความ
เส่ียงด�านการให�สินเชื่อ 

 

ความเส่ียงด�านสภาพคล2องเกิดจากความเปXนไปได�ท่ี
ลูกค�าอาจจะไม2สามารถจ2ายชําระหน้ีให�แก2บริษัทได�ภายใน
กําหนดเวลาโดยปกติของการค�า เพ่ือจัดการความเส่ียงน้ีบริษัท
ได�ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค�าเปXนระยะๆ 
ความเส่ียงด�านการให�สินเช่ือหมายถึงความเส่ียงท่ีคู2สัญญาไม2
สามารถปฏิบัติตามข�อกําหนดในสัญญาได� ซ่ึงอาจก2อให�เกิด
ความเสียหายทางการเงินแก2บริษัท ผู�บริหารของบริษัทเช่ือว2า
บริษัทไม2มีความเส่ียงท่ีเปXนสาระสําคัญ เน่ืองจากบริษัทได�มี
การจัดต้ังหน2วยงานควบคุมสินเช่ือเพ่ือทําการพิจารณาคําขอ
สินเช่ือให�แก2ลูกค�า วิเคราะห9ความเส่ียง ประเมินคุณภาพหน้ี 
รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงแก�ไขและการติดตามการชําระ
เงินของลูกค�าอย2างใกล�ชิด ผลจากการจัดต้ังหน2วยงานดังกล2าว
บริษัทสามารถควบคุมและรักษาระดับอัตราหมุนเวียนจํานวน
วันในการเก็บหน้ีและสามารถลดปริมาณหน้ีท่ีมีอายุ เกิน
กําหนดได� ดี นอกจากน้ี บริษัทยังใช�บริการท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายเพ่ือให�คําแนะนํา วิเคราะห9สถานภาพการติดตามหน้ี 
กํ าหนดแนวการบริหารจัดการห น้ี  รวมถึ งกรณี ท่ี ต� อ ง
ดําเนินการทางกฎหมายกับลูกหน้ีท่ีมีป#ญหา 
 

4) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทมีเจ�าหน้ีการค�าและหน้ีสินภายใต�สัญญาท
รัสต9รีซีฟ (Trust Receipts) ท่ีเปXนเงินตราต2างประเทศ ซ่ึง
ก2อให�เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต2างประเทศ ในการบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน บริษัทได�ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต2างประเทศ
ล2วงหน�าส2วนหน่ึง อย2างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนสําหรับลูกหน้ีการค�า เจ�าหน้ีการค�า และ
หน้ีสินภายใต�สัญญาทรัสต9รีซีฟ (Trust Receipts) ท่ีไม2ได�ทํา
สัญญาซ้ือขายเงินตราต2างประเทศล2วงหน�าครอบคลุมไว� 
สําหรับการเก็บสินค�าสํารองเพ่ือลูกค�า บริษัทจะพิจารณาทํา
สัญญาซ้ือขายเงินตราต2างประเทศล2วงหน�าครอบคลุมมูลค2า
สินค�าสํารองตามการขายและภาวะตลาด โดยผู�บริหารของ
บริษัทจะมีการติดตามดูแลสถานการณ9อย2างใกล�ชิด 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม2ได�ทําสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต2างประเทศล2วงหน�า โดยบริษัทมีหน้ีสินทาง

การเงินท่ีเปXนสกุลเงินตราต2างประเทศท่ีสําคัญจํานวน 12.4 
ล�านเหรียญสหรัฐ และ 0.05 ล�านเหรียญยูโร 
 

5) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 
ซ่ึงส2งผลกระทบต2อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 
ฝ;ายบริหารของบริษัทเช่ือว2าบริษัทไม2มีความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเปXนสาระสําคัญ เน่ืองจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียในท�องตลาด และเงินกู�ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงตํ่ากว2า
อัตราดอกเบ้ียในท�องตลาด 

 

6) ความเส่ียงทางด�านสภาพคล@องจากนโยบาย
การเก็บสินค�าคงเหลือ 

 

เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท
เปXนการซ้ือสินค�าเพ่ือนํามาจัดจําหน2ายให�แก2ลูกค�า (Trading 
Business) โดยมีสินค�าหลากหลายประเภทไว�พร�อมให�บริการ
ตามความต�องการของลูกค�า นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบาย
การให�บริการเก็บสินค�าสํารองสําหรับลูกค�า ประกอบกับการท่ี
สินค�าส2วนใหญ2ท่ีบริษัทจัดจําหน2ายในป#จจุบันมี Lead Time ท่ี
ค2อนข�างนานประมาณ 45-90 วัน บริษัทจึงมีความจําเปXนท่ี
จะต�องเก็บสินค�าคงเหลือไว�ให�เพียงพอท่ีจะสามารถทําให�ลูกค�า
ม่ันใจได�ว2า บริษัทจะสามารถส2งมอบสินค�าได�ทันตามความ
ต�องการของลูกค�า ซ่ึงถือเปXนข�อได�เปรียบของบริษัทท่ีมีเหนือ
คู2แข2ง 

 

จากเหตุผลดังกล2าวอาจทําให�บริษัทมีความเส่ียงใน
การมีสินค�าคงเหลือเปXนจํานวนมาก ซ่ึงจะก2อให�เกิดภาระกับ
บริษัทท้ังในด�านค2าใช�จ2ายในการจัดเก็บสินค�าและสภาพคล2อง 
ซ่ึงภาระในการจัดเก็บและบริหารสินค�าคงเหลือดังกล2าวจะแปร
ผันไปตามยอดขายสินค�าท่ีเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน หากยอดขายของ
บริษัทมีการเติบโตอย2างมีนัยสําคัญและต2อเน่ือง บริษัทจะต�อง
จัดหาเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช�ในการประกอบธุรกิจ อย2างไร
ก็ ตาม  การ ท่ีบริ ษั ท มีความสัมพันธ9 ท่ี ดีกั บ ผู� ผ ลิต สินค� า 
(Supplier) ทําให�ได�รับความร2วมมือเปXนอย2างดีจากผู�ผลิต
สินค�าในการเก็บรักษาสินค�าบางส2วนท่ียังไม2ถึงกําหนดส2งมอบ
ให�แก2ลูกค�า ทําให�บริษัทสามารถประหยัดค2าใช�จ2ายในการ
จัดเก็บสินค�าคงคลังได�ในระดับหน่ึง 
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นอกจากน้ี ด�วยประสบการณ9ในการบริหารสินค�า
คงเหลือของบริษัทและการมีฐานลูกค�าจํานวนมากและ
หลากหลาย ทําให�บริ ษัทสามารถบริหารจัดการและจัด
จําหน2ายสินค�าท่ีบริษัทเก็บไว�ได�อย2างมีประสิทธิภาพ แม�จะมี
ภาวะราคาแร2 ท่ี ผันผวน เน่ืองจากสินค�าคงเหลือดังกล2าว
จําเปXนต�องคงความสามารถในการแข2งขันด�านราคาขายด�วย
เช2นกัน ยิ่งไปกว2าน้ัน เพ่ือเปXนการปkองกันความเส่ียงดังกล2าว
อีกทางหน่ึง บริษัทยังมีนโยบายในการเก็บรักษาสินค�าใน
รูปแบบท่ีจะช2วยเพ่ิมความยืดหยุ2นในการแปรรูปสินค�าเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าท่ีเปล่ียนแปลงอยู2ตลอดเวลา 
เช2น บริษัทมีนโยบายท่ีจะเก็บผลิตภัณฑ9ทองแดงและทองเหลือง
ชนิดม�วนให�มีหน�ากว�างมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะสามารถตัดซอยให�มี
ขนาดท่ีตรงกับความต�องการของลูกค�าหรือการใช�ฐานข�อมูลใน
การวิเคราะห9ขนาดหน�ากว�างท่ีแน2นอน ซ่ึงควรส่ังซ้ือและ
จัดเก็บเพ่ือรองรับความต�องการได�อย2างรวดเร็วและประหยัด
ค2าใช�จ2ายตัดซอย อย2างไรก็ดี เศษโลหะท่ีเหลือจากการตัดซอย 
บริษัทสามารถขายคืนให�กับผู�ผลิตเพ่ือนําไปหลอมรีดกลับมา
เปXนสินค�าใหม2ได� 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ2 านมา แม�บริ ษัทยั งไม2 เคย
ประสบป#ญหาจากการขายสินค�าไม2ได�หรือการมีสินค�าคงเหลือ
ค�างเปXนจํานวนมาก (Dead Stock) จนก2อให�เกิดภาระเกินกว2า
ท่ีบริษัทจะบริหารจัดการได�แต2อย2างใด เพ่ือปkองกันป#ญหากรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ9ลูกค�าของบริษัทได�รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจโลกท้ังในด�านปริมาณความต�องการและราคาวัตถุดิบ
มีความผันผวนแบบฉับพลันและรุนแรง บริษัทจึงมีการควบคุม
การระบายสินค�าให�เปXนไปตามเปkาหมาย โดยเริ่มจากการ
กําหนดการรับเข�าสินค�า กําหนดตําแหน2งจัดเก็บท่ีสามารถ
ควบคุมระยะเวลาการจัดเก็บ กําหนดตารางการขนส2งสินค�า
ของลูกค�าแต2ละราย ลดปริมาณการเก็บสินค�าสํารองกรณีท่ี

ลูกค�าไม2สามารถกําหนดแผนการใช�วัตถุดิบท่ีแน2นอนให�แก2
บริษัท 
 

7) ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก ก า ร มี คู@ แ ข@ ง ซึ่ ง เป& น
ผู�ประกอบการรายใหม@ 

 

สําหรับธุรกิจนําเข�าและจัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
วัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุเพ่ือใช�ในการก2อสร�างให�กับ
ผู�ประกอบการช้ันนําในอุตสาหกรรมต2างๆ เช2น อุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส2วนรถยนต9 อุตสาหกรรมผลิตช้ินส2วนอิเล็กทรอนิกส9 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ9 ไฟฟkา อุตสาหกรรมผลิตสปริง 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ9 รวมท้ังผู�รับเหมางานระบบสําหรับ
โครงการก2อสร�าง ถือเปXนธุรกิจท่ีผู�ประกอบการรายใหม2ๆ ไม2มี
ความจําเปXนในการลงทุนด�านอุปกรณ9เครื่องจักรมากนักจึงมี
โอกาสท่ีคู2แข2งขันรายใหม2จะเข�ามาประกอบธุรกิจประเภทน้ีได� 
ผลกระทบท่ีตามมาก็คือการแข2งขันด�านราคาท่ีจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ดังน้ัน บริษัทจึงได�กําหนดแนวทางการทํางาน
โดยเน�นให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให�สอดคล�องกับนโยบาย
บริษัท เพ่ือแสดงความมุ2งม่ันสู2ความเปXนผู�นําในธุรกิจกระจาย
สินค�าและเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค�าอย2าง
ต2อเน่ืองด�วยการพัฒนาความเปXนเลิศด�านผลิตภัณฑ9 บริการ 
ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทํางาน ทําให�ลูกค�าเกิดความ
ไว�วางใจในการส่ังซ้ือสินค�าจากบริษัท โดยป#จจุบันบริษัทได�นํา
ระบบข�อมูลสารสนเทศมาพัฒนาเปXนโปรแกรมการทํางานใน
ทุกส2วนงานขององค9กรโดยเฉพาะส2วนงานขาย ท้ังน้ี เพ่ือลด
ขั้นตอนและข�อจํากัดในการทํางานและเพ่ือความรวดเร็ว
แม2นยําในการเข�าถึงข�อมูลด�วย นอกจากน้ี บริษัทยังมีการ
นํ าเสนอก ลุ2 มผ ลิตภัณ ฑ9 เพ่ิ มขึ้ น เพ่ื อ ให� เปX น  One Stop 
Services รวมถึ งก าร เพ่ิ มความหลากห ลายของแต2 ล ะ
ผลิตภัณฑ9และกําลังพัฒนาบริการใหม2ๆ พร�อมกับการสร�าง
มูลค2าเพ่ิมต2างๆ ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�า
และเพ่ือการเติบโตของธุรกิจอย2างต2อเน่ือง 

 

3.2 ความเสี่ยงต@อการลงทุนของผู�ถือหลักทรัพย� 
 

1) ความเส่ียงจากการมีกลุ@มผู�ถือหุ�นรายใหญ@ถือหุ�นรวมกันมากกว@าร�อยละ 25 
 

กลุ2มผู�ถือหุ�นรายใหญ2ของบริษัท ได�แก2 กลุ2มตระกูลแทนไกรศร ประกอบด�วย นางกนกกร แทนไกรศร, น.ส.อภันตรี แทน
ไกรศร, นางวรกานต9 แทนไกรศร, นายทวีเกียรติ แทนไกรศร และกลุ2มตระกูลพรพิไลลักษณ9 ประกอบด�วย นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9, 
นางอัญชลี พรพิไลลักษณ9, นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ9 ถือหุ�นในบริษัทจํานวน 57,914,800 หุ�น และ 52,075,000 หุ�น คิดเปXนสัดส2วน
ร�อยละ 36.20 และ 32.55 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน2ายได�แล�วท้ังหมดของบริษัท (ตามลําดับ)  รวมท้ังนางกนกกร แทนไกรศร และนาย
ชํานาญ พรพิไลลักษณ9 ยังดํารงตําแหน2งเปXนกรรมการผู�มีอํานาจลงนามและเปXนผู�บริหารของบริษัทด�วย จึงทําให�กลุ2มผู�ถือหุ�นใหญ2
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ดังกล2าวเปXนผู�มีอํานาจในการบริหารจัดการ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นได�เกือบท้ังหมด ไม2ว2าจะเปXนเรื่องการแต2งต้ังกรรมการ
หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต�องใช�เสียงส2วนใหญ2ของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  ยกเว�นเรื่องกฎหมายหรือข�อบังคับบริษัทกําหนดให�ต�องได�รับเสียง 
3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ดังน้ัน ผู�ถือหุ�นรายอื่นจึงอาจไม2สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ2วงดุลเรื่องท่ีผู�ถือหุ�นใหญ2
เสนอได� 

 

อย2างไรก็ดี โครงการสร�างการจัดการของบริษัท ประกอบด�วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะผู�บริหาร โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการแต2ละชุดไว�อย2างชัดเจน อีกท้ังองค9ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบยังประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท2านท่ีมีความรู�ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและความรู� ความ
เข�าใจ เกี่ยวกับงบการเงินและรายงานทางการเงินต2างๆ จึงมีส2วนช2วยให�การดําเนินงานเปXนไปอย2างมีระบบ โปร2งใส และสามารถ
ตรวจสอบได� นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายเกี่ยวกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมในกิจการ รวมท้ังบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9 โดยจะทําการพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขกับบุคคลภายนอกอื่น
ก2อนและนํารายการต2างๆ เข�าสู2การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณีก2อนท่ีจะนําเสนอต2อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติในขั้นต2อไป 
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4.1 ข�อมูลท่ัวไป 
 

4.1.1 ข�อมูลบริษัทท่ีออกหลักทรัพย� 
 

ช่ือบริษัท   : บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
ช่ือย2อหลักทรัพย9  : PPM  
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107547000567  
Home Page  : www.ppm.co.th 
ประเภทธุรกิจ  : จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะเพ่ือใช�เปXนวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุเพ่ือใช�ในการก2อสร�าง  

 

ท่ีต้ังสํานักงาน 
 

สํานักงานใหญ2  : 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท9    : 0-2628-6100 (อัตโนมัติ)  
โทรสาร    : 0-2281-0735, 0-2628-8591 
 

ท่ีต้ังคลังสินค�า 
 

คลังสินค�า (ศาลายา)  : 13/7 หมู2 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท9   : 034-246-179   
โทรสาร    : 034-246-076 

 

คลังสินค�า (สินโลหะไทย) : 4/11 หมู2 5 ซอยบุญถนอม ถนนมหาวงษ9 อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท9   : 0-2393-1165, 0-2748-5197  
โทรสาร    : 0-2748-5189 

 

คลังสินค�า (ชลบุรี)  : 17/9-10 หมู2 3 ตําบลหนองข�างคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท9   : 038-150-528-31  
โทรสาร    : 038-150-532 
 

จํานวนและชนิดของหุ�นของบริษัท (ณ วันท่ี 26 มกราคม 2558) 
 

ทุนจดทะเบียน   จํานวน   240,000,000  บาท 
แบ2งออกเปXนหุ�นสามัญ  จํานวน   240,000,000  หุ�น 
มูลค2าท่ีตราไว�หุ�นละ         1  บาท 
 

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว  จํานวน   160,000,250  บาท 
แบ2งออกเปXนหุ�นสามัญ  จํานวน   160,000,250 หุ�น 
มูลค2าท่ีตราไว�หุ�นละ         1  บาท 
 

4. ข�อมูลท่ัวไปและข�อมูลสําคัญอื่น 
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4.1.2 ข�อมูลท่ัวไปของบริษัทย@อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 

บริษัทย@อย ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
(ล�านบาท) 

มูลค@าท่ี 
ตราไว�ต@อหุ�น 

(บาท) 

ทุน 
ชําระแล�ว 

(ล�าน
บาท) 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 

(%) 

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด 
สํานักงานเลขท่ี 137 หมู2ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม  
ตําบลทับคาง อําเภอเขาย�อย จังหวัดเพชรบุรี 
76140 
โทรศัพท9 : 032-439-750-1 
โทรสาร : 032-439-752 

ผลิตและจําหน2าย 
บรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัว 

30 10 30 99.00 

 

บริษัท โซลาร9 พีพีเอ็ม จํากัด 
สํานักงานเลขท่ี 205/1 อาคารพรพรหม  
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท9 : 0-2628-6100 
โทรสาร : 0-2628-6122 

 

เปXนตัวแทนจําหน2าย
และให�บริการออกแบบ 
จัดหา และติดต้ัง
อุปกรณ9ผลิต
กระแสไฟฟkาโดยใช�
พลังงานทางเลือก 

 

10 
 

100 
 

2.5 
 

99.96 

 
 
 

4.1.3 ข�อมูลบุคคลอ�างอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย9 : บริษัท ศูนย9รับฝากหลักทรัพย9 (ประเทศไทย) จํากัด 
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท9    : 0-2359-1200-1  
โทรสาร    : 0-2359-1259 
 

ผู�สอบบัญชี  :  นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ 
นายพิศิษฐ9 ชีวะเรืองโรจน9  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803  
บริษัท เอ็ม อาร9 แอนด9 แอสโซซิเอท จํากัด 
705-706 อาคารเจ�าพระยาทาวเวอร9 (โรงแรมแชงกรี – ลา)  
เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท9    : 0-2630-7500-5  
โทรสาร    : 0-2630-7506 
 

เลขานุการบริษัท  : นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท9 
โทรศัพท9    : 0-2628-6100 ต2อ 775 
โทรสาร    : 0-2628-6122 
e-mail address  : sec_co776@ppm.co.th
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5.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว 
 

ณ วันท่ี 26 มกราคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 240,000,000 บาท เรียกชําระแล�ว 160,000,250 บาท แบ2งเปXน
หุ�นสามัญ 160,000,250 หุ�น มูลค2าหุ�นละ 1 บาท ท้ังน้ี บริษัทไม2มีหุ�นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต2างจากหุ�นสามัญ 

 

5.2 ผู�ถือหุ�น 
 

1) รายช่ือกลุ2มผู�ถือหุ�นรายใหญ2ท่ีถือหุ�นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท พร�อมท้ังจํานวนหุ�นท่ีถือและสัดส2วนการถือหุ�นจากทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแล�ว ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ9 2558 (ข�อมูลปvดสมุดทะเบียนล2าสุด)   
 

ท่ี รายชื่อผู�ถือหุ�นใหญ@ จํานวนหุ�นท่ีถือ สัดส@วนการถือหุ�น (%) 

1 กลุ@มครอบครัวแทนไกรศร 57,914,800 36.20 

 1.1 นางกนกกร แทนไกรศร 56,200,000 35.12 

 1.2 น.ส.อภันตรี แทนไกรศร 614,800 0.38 

 1.3 นางวรกานต9 แทนไกรศร 600,000 0.37 

 1.4 นายทวีเกียรติ แทนไกรศร 500,000 0.31 

2 กลุ@มครอบครัวพรพิไลลักษณ� 52,075,000 32.55 

 2.1 นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9 51,200,000 32.00 

 2.2 นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ9 750,000 0.47 

 2.3 น.ส.อัญชลี พรพิไลลักษณ9 125,000 0.08 

3 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1) 5,983,500 3.74 

4 นายชัยวัฒน9 เครือชะเอม 4,509,700 2.82 

5 กลุ@มครอบครัวอัศวธีระธรรม 3,818,700 2.39 

 5.1 นายประพล อัศวธีระธรรม 3,808,700 2.38 

 5.2 น.ส.จุฑาภา อัศวธีระธรรม 10,000 0.01 

6 กลุ@มครอบครัวโฆษิตวงศ�สกุล 4,365,600 2.73 

 6.1 นายพิเชฐ โฆษิตวงศ9สกุล 2,775,600 1.73 

 6.2 นายกรกฤต โฆษิตวงศ9สกุล 680,000 0.42 

 6.3 นางรัชดา โฆษิตวงศ9สกุล 750,000 0.47 

 6.4 น.ส.พัทธนันท9 โฆษิตวงศ9สกุล 80,000 0.05 

 6.5 นายพีรวัฒน9 โฆษิตวงศ9สกุล 80,000 0.05 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร9 จํากัด 2) 2,714,300 1.70 

8 นายสมชาย อภิชาติสถาพร 1,468,900 0.92 

5. โครงสร�างผู�ถือหุ�น 
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2) กลุ2มผู�ถือหุ�นรายใหญ2ท่ีโดยพฤติการณ9มีอิทธิพลต2อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท 

 

- ไม2มี - 
 

3) ข�อตกลงระหว2างกลุ2มผู�ถือหุ�นใหญ2ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต2อการออกและเสนอขายหลักทรัพย9หรือการบริหารงานของบริษัท
โดยท่ีข�อตกลงดังกล2าวมีบริษัทร2วมลงนามด�วย 
 

- ไม2มี – 
 

5.3 การออกหลักทรัพย�อ่ืน 
  

1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ�นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PPM-W1) 
 

ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ได�มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PPM-W1) เพ่ือจัดสรรให�แก2ผู�ถือหุ�นเดิมของบริษัทในอัตราส2วน 2 หุ�นเดิมต2อ 1 หน2วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามสัดส2วนการถือหุ�น โดยไม2คิดมูลค2า โดยมีวัตถุประสงค9เพ่ือนําเงินท่ีได�จากการใช�สิทธิตามโครงการดังกล2าวมาใช�
เปXนเงินทุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท 

 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : โอนเปล่ียนมือได� 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีเสนอขาย  : 80,000,000 หน2วย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรได�  : 79,999,972 หน2วย 
อัตราการใช�สิทธิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน2วย มีสิทธิซ้ือหุ�นสามัญได� 1 หุ�น 
ราคาการใช�สิทธิ    :  7 บาท 
จํานวนหุ�นท่ีจัดไว�เพ่ือรองการการใช�สิทธิ  : 80,000,000 หุ�น 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : 3 ปBนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

       (20 พฤษภาคม 2557 – 19 พฤษภาคม 2560) 

ท่ี รายชื่อผู�ถือหุ�นใหญ@ จํานวนหุ�นท่ีถือ สัดส@วนการถือหุ�น (%) 

9 น.ส.ศุภวรรณ ธีระทองคํา 1,225,500 0.77 

10 กลุ2มครอบครัวอําไพพิพัฒน9กุล 1,343,500 0.84 

 10.1 นางณีรนุช อําไพพิพัฒน9กุล 1,201,300 0.75 

 10.2 นายพิสิษฐ9 อําไพพิพัฒน9กุล 132,100 0.08 

 10.3 นายธนชัย อําไพพิพัฒน9กุล 10,100 0.01 

11 ผู�ถือหุ�นรายอื่นๆ 24,580,750 15.36 

 รวม 160,000,250 100.00 

หมายเหตุ : 
1)  บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป0นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย4แห5งประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน5ายบรรจุภัณฑ4พลาสติกประเภทอ5อนตัว (Flexible Packaging) เพ่ือใช�สําหรับบรรจุสินค�าอุปโภคและบริโภคประเภทต5างๆ  
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร4 จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน4ท่ีเกิดจากหลักทรัพย4อ�างอิงไทย (Non-Voting 
Depository Receipt : NVDR) เพ่ือขายให�แก5ผู�ลงทุน โดยมีตลาดหลักทรัพย4แห5งประเทศไทยเป0นผู�ถือหุ�นรายใหญ5 ถือหุ�นในสัดส5วนร�อย

ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ล�านบาท 
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ระยะเวลาการใช�สิทธิ   : ผู�ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช�สิทธิตามใบสําคัญแสดง 
สิทธิได�ทุกวันทําการสุดท�ายของเดือนมิถุนายนและเดือน 
ธันวาคม (วันกําหนดใช�สิทธิ) ภายหลังจากวันออกและเสนอ 
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันใช�สิทธิครั้งแรก    : 30 มิถุนายน 2557 
วันใช�สิทธิครั้งสุดท�าย    : 19 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช�สิทธิ  : 5 วันทําการก2อนกําหนดการใช�สิทธิแต2ละครั้ง 

       15 วันทําการก2อนกําหนดการใช�สิทธิครั้งสุดท�าย 
 

สรุปผลการใช�สิทธิ 
 

ครั้งท่ี 1 กําหนดวันใช�สิทธิ 30 มิถุนายน 2557 มีผู�ใช�สิทธิจํานวน 0 ราย คิดเปXนจํานวนหุ�น 0 หุ�น 
ครั้งท่ี 2 กําหนดวันใช�สิทธิ 30 ธันวาคม 2557 มีผู�ใช�สิทธิจํานวน 1 ราย คิดเปXนจํานวนหุ�น 250 หุ�น
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6.1 นโยบายของบริษัท 
 

นโยบายการจ2ายเงินป#นผลของบริษัทกําหนดให�จ2ายเงินป#นผลอย2างน�อยปBละ 1 ครั้งในอัตราประมาณร�อยละ 30 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได�นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต2ละปB (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท้ังน้ี คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจใน
การพิจารณายกเว�นไม2ดําเนินการตามนโยบายดังกล2าวหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล2าวได�เปXนครั้งคราว โดยอยู2ภายใต�เงื่อนไขท่ีการ
ดําเนินการดังกล2าวจะต�องก2อให�เกิดประโยชน9สูงสุดต2อผู�ถือหุ�น เช2น ใช�เปXนทุนสํารองสําหรับการใช�คืนเงินกู� ใช�เปXนเงินลงทุนเพ่ือขยาย
ธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต2อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต 

 
 

ข�อมูลการจ@ายเงินป_นผลจากผลการดําเนินงานประจําปI 2552-2556 
 

 ปI 2552 ปI 2553 ปI 2554 ปI 2555 ปI 2556 

กําไรสุทธิต2อหุ�น (บาท) 0.05 0.34 0.14 0.37 0.30 

เงินป#นผลจ2ายต2อหุ�น (บาท) 0.04 0.11 0.10 0.11 0.10 

อัตรการจ2ายเงินป#นผลต2อกําไรสุทธิ (%) 73 32 63 30 33 

 
 

6.2 นโยบายของบริษัทย@อย 
 

สําหรับนโยบายการจ2ายเงินป#นผลของบริษัทย2อย บริษัทย2อยจะจ2ายเงินป#นผลให�บริษัทจากกําไรสุทธิของบริษัทย2อย ท้ังน้ี การ
จ2ายเงินป#นผลให�นําป#จจัยต2างๆ มาประกอบการพิจารณา ได�แก2 ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย2อย สภาพคล2องของ
บริษัทย2อย การขยายธุรกิจ และป#จจัยท่ีเกี่ยวข�องในการบริหารงานของบริษัทย2อย 

6. นโยบายการจ@ายเงินป_นผล 



 
 

 

- 33 - 

  

โครงสร�างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ผอ.ฝ;ายขายและการตลาด 
วัตถุดิบอุตสาหกรรม 

(นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล) 

ผอ.ฝ;ายการตลาด 
(นายพยนต4 ธนาศรีวิไล) 

ผอ.ฝ;ายบัญชีและการเงิน 
(นางนันธิรา ฤทธิมนตรี) 

ผอ.ฝ;ายปฏิบัติการ 
(ตําแหน5งว5าง) 

ผอ.ฝ;ายบริหารทรัพยากร 
มนุษย9และสารสนเทศ 
(นายปWยวัฒน4 ทองทา) 

ผู�จัดการฝ;ายขาย ผู�จัดการฝ;ายขาย 

ผู�จัดการฝ;ายการตลาด 

ผู�จัดการฝ;ายบัญชี 

ผู�จัดการฝ;ายการเงิน 

ผู�จัดการฝ;ายเร2งรัดหนี้สิน 

ผู�จัดการฝ;ายจัดซื้อ 

ผู�จัดการฝ;ายบริการลูกค�า 

ผู�จัดการฝ;ายคลังสินค�า 

ผู�จัดการฝ;ายธุรการ 

ผู�จัดการฝ;ายสารสนเทศ 

ผู�จัดการฝ;ายบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย9 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผู�จัดการ 
(นางกนกกร แทนไกรศร) 

ฝ;ายตรวจสอบภายใน 
กรรมการผู�จัดการ 

(นายชํานาญ พรพิไลลักษณ4) 

1 

2 3 4 5 6 

หมายเหตุ :  1-6 คือ ผู�บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

1. นายปกรณ9 บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

67 - ปริญญาโท  
สาขาวิศวกรรมศาสตร9 
จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ2นที่ 17 
- หลักสูตรผู�บริหาร
ระดับสูง (วตท.รุ2นที่ 3) 
- หลักสูตร Executive 
Development 
Program (EDP) รุ2นที่ 1 

189,000 หุ�น 
คิดเปXนร�อยละ 

0.118 

-  ไม2มี - 2553 – ป#จจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.แอล แอนด9 อี  
โซลิด สเตท 

ผลิตโคมไฟฟkา หลอดไฟฟkา
และอุปกรณ9แสงสว2างที่ใช�
ผลิตภัณฑ9 LED 

2547 – ป#จจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

2542 – ป#จจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.แอล แอนด9 อี  
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผลิต นําเข�า จําหน2าย 
ออกแบบผลิตภัณฑ9ไฟฟkา
และแสงสว2างอย2างครบ
วงจร 

2540 – ป#จจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุrป 

สื่อสารมวลชน 

2536 – ป#จจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไลท9ติ้ง แอนด9  
อีควิปเมนท9 

ผลิต นําเข�า จําหน2าย 
ออกแบบผลิตภัณฑ9ไฟฟkา
และแสงสว2างอย2างครบ
วงจร 



 
 

 

- 35 - 

  

ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

2. นายจงเจตน9 บุญเกิด 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 
 

63 - ปริญญาโท สาขาการ
จัดการภาครัฐและเอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒน -  
บริหารศาสตร9 
- หลักสูตร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ2นที่ 28 
- หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ2นที่ 79 
- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ2นที่ 
15 

50,000 หุ�น 
คิดเปXนร�อยละ 

0.031 

-  ไม2มี - 2558 – ป#จจุบัน คณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการเอกชนร2วมลงทุน
ปรับปรุงขยายการประปา
ปทุมธานี – รังสิต 

การประปาส2วนภูมิภาค สํารวจ จัดหาแหล2งน้ําดิบ 
และจัดให�ได�มาซึ่งน้ําดิบ
เพื่อใช�ในการผลิต จัดส2ง
และจําหน2ายน้ําประปา 

2554 – 2557 กรรมการบริหาร องค9การสุรา  
กรมสรรพสามิต 

ผลิตและจําหน2าย
แอลกอฮอล9เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารและยา 

2551 – 2554 กรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน 

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 

กํากับกิจการไฟฟkาและ
กิจการกrาซธรรมชาติ
ภายใต�กรอบนโยบายของ
รัฐ 

2549 – ป#จจุบัน รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

3. นายไทยลักษณ9  
ลี้ถาวร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
23 กุมภาพันธ9 2555 
 

66 - สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุ2นที่ 4 
- ปริญญาโท  
MS - Economics
มหาวิทยาลัย Sul Ross 
State University 
สหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ2นที่ 64 
- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ2นที่ 
37 
- Executive 
Development 
Program (EDP) รุ2นที่ 1 
 
 
 

-  ไม2มี - -  ไม2มี - 2555 – ป#จจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระ บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 

จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

 2552 – ป#จจุบัน กรรมการ บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง 
และขึ้นรูปผลิตภัณฑ9โลหะ
ตามสัญญาที่ทํากับลูกค�า 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

4. นายนเรศ วชิรพันธุ9
สกุล 
กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
13 สิงหาคม 2556 
 

34 - ปริญญาโท 
International 
Architecture 
Regeneration 
And Development,  
Oxford Brook 
University, UK 
 

580,000 หุ�น 
คิดเปXนร�อยละ 

0.3625 

-  ไม2มี - 2557 – ป#จจุบัน 
 

ผู�จัดการอาวุโส ส2วนงาน
พัฒนาธุรกิจ โครงการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย9 

บจก.แมกโนเลีย  
ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม�นท9 
คอร9ปอเรชั่น 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย9 

2556 – ป#จจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 
 
 

จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

2554 – 2557 ที่ปรึกษาส2วนงานพัฒนา
ธุรกิจโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย9 

บจก.แมกโนเลีย  
ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม�นท9 
คอร9ปอเรชั่น 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย9 

2554 – ป#จจุบัน Ph.D candidate in Built 
Environment Study 

มหาวิทยาลัย -  
เกษตรศาสตร9 

สถาบันการศึกษา 

2554 – ป#จจุบัน ผู�ประเมินคุณสมบัติ  
อาคารเขียว  

สถาบันอาคารเขียวไทย 
 

องค9กรอิสระไม2แสวงหา
กําไร 

2551 – 2553 ผู�จัดการส2วนงานธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย9 

บริษัท เทวสิน จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย9 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

5. นายวิทูรย9 สุทธิประภา 
กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
28 กุมภาพันธ9 2551 
 

78 - เนติบัณฑิตไทย  
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห2งเนติบัณฑิต
สภา สมัยที่ 17 พ.ศ.
2507 
- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ2นที่ 
73 

-  ไม2มี - -  ไม2มี - 2551 – ป#จจุบัน 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 
 
 

จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

2547 – ป#จจุบัน กรรมการผู�จัดการ บจก.วี เอส พี เอ็น สํานักงานกฎหมาย 

         

6. นายชํานาญ  
พรพิไลลักษณ9 
- กรรมการ 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู�จัดการ 
- กรรมการผู�มีอํานาจ 
ลงนาม 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

50 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ2นที่ 
20 

51,200,000 
หุ�น 

คิดเปXนร�อยละ 
32.00 

-  ไม2มี - 2547 – ป#จจุบัน กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู�จัดการ 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

7. นางกนกกร  
แทนไกรศร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู�จัดการ 
กรรมการผู�มีอํานาจ 
ลงนาม 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

50 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ2นที่ 
20 

56,200,000 
หุ�น 

คิดเปXนร�อยละ 
35.125 

-  ไม2มี - 2547 – ป#จจุบัน กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู�จัดการ 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 
 
 

         

8. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ผู�อํานวยการ 
ฝ;ายบัญชีและการเงิน 
- กรรมการผู�มีอํานาจ 
ลงนาม 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

43 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ2นที่ 
20 

40,000 หุ�น 
คิดเปXนร�อยละ 

0.025 

- ไม2มี - 2547 – ป#จจุบัน กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู�อํานวยการฝ;ายบัญชีและ
การเงิน 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

         

9. นายพยนต9 
ธนาศรีวิไล 
-  ผู�อํานวยการฝ;ายขาย
และการตลาด 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
14 ตุลาคม 2557 

48 ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ไม2มี ไม2มี 2556 – ป#จจุบัน ผู�อํานวยการฝ;ายขายและ 
การตลาด 
 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

2548 – 2556 ผู�ช2วยผู�อํานวยการ  
สายงานทรู ดิสทริบิวชั่น 
แอนด9 เซลส9 

บมจ.ทรู คอร9ปอเรชั่น  สื่อสารโทรคมนาคม  

         

10. นายปvยวัฒน9 
ทองทา 
- ผู�อํานวยการฝ;าย
ทรัพยากรบุคคล 
 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
14 ตุลาคม 2557 

45 ปริญญาโท  
คณะรัฐประศาสนศาสตร  
สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร9  (นิด�า) 

ไม2มี ไม2มี 2548 – ป#จจุบัน ผู�อํานวยการฝ;ายทรัพยากร
บุคคล 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

         

11. นางสาวราณี 
จิรอังกูรสกุล 
- ผู�อํานวยการฝ;ายขาย
สินค�าวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม 
 

44 ปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร9 
สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ - 
สวนดุสิต 

10,000 หุ�น 
คิดเปXนร�อยละ  
0.006 

ไม2มี 2540 – ป#จจุบัน ผู�อํานวยการฝ;ายขายสินค�า
วัตถุดิบอุตสาหกรรม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน@ง/ 
วันที่ได�รับการแต@งตั้ง 

อายุ 
(ปI) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส@วน 
การถือหุ�น 
ในบริษัท 

(31 ธ.ค.57) 

ความสัมพันธ� 
ทางครอบครัว 

ระหว@าง
กรรมการและ

ผู�บริหาร 

ประสบการณ�การทํางาน (5 ปIย�อนหลัง) 

ช@วงเวลา ตําแหน@ง ชื่อหน@วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
14 ตุลาคม 2557 
         

12. นางสาวภาวิณี 
ตรีกาญจนานันท9 
- เลขานุการบริษัท 
 
วันที่ได�รับการแต2งตั้ง : 
14 พฤศจิกายน 2555 
 

30 - ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ประกาศนียบัตร
หลักสูตรสําหรับผู�
ปฎิบัติงานเลขานุการ
บริษัทและ
ผู�ช2วยเลขานุการบริษัท  
รุ2นที่ 22 
 

ไม2มี ไม2มี 2555 – ป#จจุบัน 
 
 

เลขานุการบริษัท 
 
 
 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 
 
 

จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9
โลหะเพื่อใช�เปXนวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก2อสร�าง 

2551 – 2555 เจ�าหน�าที่นักลงทุนสัมพันธ9 บมจ.ธนาสิริ กรุrป พัฒนาอสังหาริมทรัพย9 



 
 

 

- 42 - 

  

 
 
 
 

7.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 8 ท2าน ดังมีรายช่ือต2อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน@ง 
จํานวนครั้งการประชุม / การเข�าร@วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู�ถือหุ�น 

1. นายปกรณ9 บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 1/1 

2. นายจงเจตน9 บุญเกิด 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 4/4 1/1 

3. นายไทยลักษณ9 ล้ีถาวร กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 1/1 

4. นายวิทูรย9 สุทธิประภา  กรรมการอิสระ 4/4 - 1/1 

5. นายนเรศ วชิรพันธุ9สกุล กรรมการอิสระ 4/4 - 1/1 

6. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู�จัดการ 

4/4 - 1/1 

7. นางกนกกร แทนไกรศร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู�จัดการ 

4/4 - 1/1 

8. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ผู�อํานวยการฝ;ายบัญชีและการเงิน 

4/4 - 1/1 

 

กรรมการผู�มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 

กรรมการผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนบริษัท ประกอบด�วย นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9, นางกนกกร แทนไกรศร, นาง
นันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการสองในสามท2านน้ีลงลายมือช่ือร2วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

7. โครงสร�างการจัดการ 
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7.2 ผู�บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะผู�บริหารของบริษัทประกอบด�วยผู�บริหารจํานวน 6 ท2าน ดังมีรายช่ือต2อไปน้ี  

รายช่ือผู�บริหาร ตําแหน2ง 

1. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9 กรรมการผู�จัดการ 

2. นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ 

3. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู�อํานวยการฝ;ายบัญชีและการเงิน 

4. นายพยนต9 ธนาศรีวิไล ผู�อํานวยการฝ;ายการตลาด 

5. น.ส.ราณี จิรอังกูรสกุล ผู�อํานวยการฝ;ายขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม 

6. นายปvยวัฒน9 ทองทา ผู�อํานวยการฝ;ายบริหารทรัพยากรมนุษย9และสารสนเทศ 
 

7.3 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต2งต้ังให�นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท9 ดํารงตําแหน2งเปXนเลขานุการบริษัทต้ังแต2วันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2555  
 

7.4 ค@าตอบแทนกรรมการและผู�บริหาร 
  

เน่ืองจากในป#จจุบันบริษัทยังไม2มีการแต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดค2าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ9ในการ
พิจารณาจ2ายค2าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม เปXนธรรม ชัดเจน โปร2งใส และเพียงพอ โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันเพ่ือนําเสนอหลักเกณฑ9การประเมินค2าตอบแทนกรรมการแก2คณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ  
 

ท้ังน้ี ค2าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกกําหนดและอนุมัติโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น อน่ึง 
เพ่ือให�เกิดความเปXนธรรมและสร�างแรงจูงใจ ตลอดจนเพ่ือประโยชน9สูงสุดของบริษัท ค2าตอบแทนของผู�บริหารจะถูกกําหนดขึ้นโดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารแต2ละท2าน 
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1) ค@าตอบแทนท่ีเป&นตัวเงิน 
 

ค2าตอบแทนกรรมการ ประกอบด�วยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ2ายตามจํานวนครั้งท่ีเข�าประชุม ดังน้ี 
 

หน5วย : บาท 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน@ง 
ค@าตอบแทนกรรมการประจําปI 2557 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู�ถือหุ�น รวม 

1. นายปกรณ9 บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

100,000 100,000 25,000 225,000 

2. นายจงเจตน9 บุญเกิด 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

80,000 80,000 20,000 180,000 

3. นายไทยลักษณ9 ล้ีถาวร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

60,000 80,000 15,000 155,000 

4. นายวิทูรย9 สุทธิประภา  กรรมการอิสระ 60,000 - 15,000 75,000 

5. นายนเรศ วชิรพันธุ9สกุล กรรมการอิสระ 60,000 - 15,000 75,000 

6. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9 กรรมการ 40,000 - 10,000 50,000 

7. นางกนกกร แทนไกรศร กรรมการ 40,000 - 10,000 50,000 

8. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการ 40,000 - 10,000 50,000 

รวมท้ังส้ิน 480,000 260,000 120,000 860,000 
 

 
ค2าตอบแทนผู�บริหาร  

 

ในปB 2557 บริษัทได�จ2ายค2าตอบแทนประกอบด�วยเงินเดือนและโบนัสให�กับผู�บริหาร จํานวน 6 ราย รวมท้ังส้ิน 10.43 ล�าน
บาท  
 

2) ค@าตอบแทนอื่น 
 

ค2าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
 

- ไม2มี - 
 

ค2าตอบแทนอื่นของผู�บริหาร 
 

บริษัทได�จัดให�มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให�แก2ผู�บริหาร โดยบริษัทได�สมทบในอัตราส2วนร�อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปB 2557 
บริษัทได�จ2ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผู�บริหาร 6 ราย รวมท้ังส้ิน 0.60 ล�านบาท  
 
 
 
 



 
 

 

- 45 - 

  

7.5 บุคลากร 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 165 คน โดยในปB 2557 บริษัทและบริษัทย2อยได�จ2ายผลตอบแทนให�แก2
พนักงานรวมท้ังส้ิน 63.59 ล�านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได�แก2 เงินเดือน ค2าล2วงเวลา เงินช2วยเหลือค2าครองชีพ เงินโบนัส เงินช2วยเหลือ
พิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปXนต�น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 PPM PFP 

ฝ;ายบริหาร (คน) 6 - 

ฝ;ายผลิต (คน) - 34 

ฝ;ายขายและการตลาด (คน) 47 3 

ฝ;ายคลังสินค�า/ขนส2งสินค�า (คน) 73 3 

ฝ;ายปฏิบัติการ (คน) 39 5 

รวม (คน) 165 45 

ค2าตอบแทนพนักงาน (ล�านบาท) 60.13 3.46 
 

 
ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา 3 ปBท่ีผ2านมาไม2ปรากฎการเปล่ียนแปลงของจํานวนพนักงานหรือมีข�อพิพาทด�านแรงงานอย2างมี

นัยสําคัญ 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 

บริษัทได�กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค9หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู� ความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให�บริการของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ด�านวิสัยทัศน9ในการทํางานและบุคลิกภาพของพนักงานอันจะนําไปสู2ภาวะการเปXนผู�นําและมีความก�าวหน�าในสายงานของพนักงาน 
(Career Path) โดยบริษัทได�จัดส2งพนักงานและผู�บริหารในสายงานต2างๆ เข�าร2วมอบรมและสัมมนาท้ังภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือ
สร�างความรู� ความเข�าใจ รวมท้ังปรับตัวให�ทันกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมต2างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทอันจะช2วยให�บริษัทสามารถประเมินภาวะความเคล่ือนไหว รวมท้ังแนวโน�มความต�องการของลูกค�าท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตได�อย2างมีประสิทธิภาพ 
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8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

 บริษัทได�กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการซ่ึงเปXนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปB 2549 
ของตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย ซ่ึงแบ2งออกเปXน 5 หมวด ได�แก2 สิทธิของผู�ถือหุ�น การปฏิบัติต2อผู�ถือหุ�นอย2างเท2าเทียมกัน บทบาท
ของผู�มีส2วนได�เสีย การเปvดเผยข�อมูลและความโปร2งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซต9ของ
บริษัท www.ppm.co.th  
 

8.2 คณะกรรมการชุดย@อย 
 

โครงสร�างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วย คณะกรรมการชุดย2อยท้ังหมด 4 ชุด ได�แก2 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะผู�บริหาร ดังมีรายละเอียดต2อไปน้ี 
 

1) คณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 8 ท2าน ได�แก2 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหน@ง 

1 นายปกรณ9  บริมาสพร ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2 นายจงเจตน9  บุญเกิด รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3 นายไทยลักษณ9 ล้ีถาวร กรรมการอิสระ 

4 นายวิทูรย9   สุทธิประภา กรรมการอิสระ 

5 นายนเรศ วชิรพันธุ9สกุล กรรมการอิสระ 

6 นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ9 กรรมการ 

7 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการ 

8 นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการ 
 

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน2งคราวละ 3 ปBและสามารถเข�ารับการแต2งต้ังจากผู�ถือหุ�นให�ดํารงตําแหน2งอีกวาระหน่ึง
ได� 
  

 ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) จัดการบริษัทให�เปXนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค9 ข�อบังคับ มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน9ของบริษัท 

2) มีอํานาจแต2งต้ังกรรมการและ/หรือผู�บริหารของบริษัทจํานวนหน่ึงให�เปXนคณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการอย2างหน่ึงอย2าง
ใดหรือหลายอย2างได�เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังมีอํานาจแต2งต้ังประธาน
กรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่นๆ เช2น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนด
ค2าตอบแทนตามความเหมาะสม 

8. การกํากับดูแลกิจการ 
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3) กําหนดเปkาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได�รับมอบหมายให�เปXนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการได�ให�ไว� 

4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ9 แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ2ของบริษัทท่ีเสนอ
โดยคณะกรรมการบริหาร 

5) ติดตามผลการดําเนินงานให�เปXนไปตามแผนงานและงบประมาณอย2างต2อเน่ือง 

6) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ท่ีสําคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการน้ันๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน9แก2บริษัท 

7) เว�นแต2อํานาจดําเนินการดังต2อไปน้ีจะกระทําได�ก็ต2อเม่ือได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นก2อน ท้ังน้ี เรื่องท่ีกรรมการมีส2วนได�
เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย2อยให�กรรมการซ่ึงมีส2วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน9ดังกล2าวไม2มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

 

(ก) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องได�มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีส2วนได�เสียและอยู2ในข2ายท่ีกฎหมายหรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย
ระบุให�ต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

 

8) เรื่องดังต2อไปน้ีจะต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด�วยคะแนนเสียงข�างมากของกรรมการท่ีเข�าร2วม
ประชุม และจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม2น�อยกว2า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีเข�าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส2วนท่ีสําคัญ 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปXนของบริษัท 

(ค) การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให�เช2ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส2วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให�บุคคล
อื่นเข�าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค9จะแบ2งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห9สนธิหรือข�อบังคับ 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ�นกู� การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฉ) การอื่นใดท่ีกําหนดไว�ภายใต�บทบัญญัติของกฎหมายว2าด�วยหลักทรัพย9และ/หรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9แห2ง
ประเทศไทยให�ต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงดังกล2าว
ข�างต�น 

 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วยกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเปXนอิสระจากผู�บริหารและผู�ถือหุ�นรายใหญ2ของ
บริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9
และตลาดหลักทรัพย9 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 3 ท2าน ได�แก2 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน@ง 

1 นายปกรณ9  บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายจงเจตน9  บุญเกิด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นายไทยลักษณ9 ล้ีถาวร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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ท้ังน้ี กรรมการท้ัง 3 ท2านไม2มีส2วนร2วมในการบริหารงานและไม2ได�เปXนลูกจ�างของบริษัท โดยประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบอีก 2 ท2านเปXนผู�มีความรู�และประสบการณ9ด�านการบัญชีอย2างเพียงพอ 
 

สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน2งคราวละ 3 ปBและสามารถเข�ารับการ
แต2งต้ังจากผู�ถือหุ�นให�ดํารงตําแหน2งอีกวาระหน่ึงได� 
 

 ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1) สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให�ม่ันใจว2ามีความถูกต�องและเช่ือถือได� รวมถึงการเปvดเผยข�อมูลอย2างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผู�สอบบัญชีภายนอกและผู�บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําปB 

2) ส2งเสริมให�มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให�ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
3) สอบทานให�บริษัทและบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบ

การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให�มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว2า
จําเปXนและเปXนส่ิงสําคัญ พร�อมท้ังให�ข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก�ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เส่ียง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

4) สอบทานความถูกต�องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข�องกับรายงานการเงินและการควบคุมภายใน 
5) พิจารณาการเปvดเผยข�อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9

เปXนไปตามกฎหมายและข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9 ท้ังน้ี เพ่ือให�ม่ันใจว2ารายการดังกล2าวสมเหตุสมผลเปXนประโยชน9สูงสุด
ต2อบริษัท 

6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต2งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปXนอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเปXนผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค2าตอบแทนของผู�สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน2าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ9ของบุคลากรท่ีได�รับมอบหมายให�ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ัง
เข�าร2วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม2มีฝ;ายจัดการเข�าร2วมประชุมด�วยอย2างน�อยปBละ 1 ครั้ง 

7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปvดเผยไว�ในรายงานประจําปB
ของบริษัทตามหลักเกณฑ9ท่ีตลาดหลักทรัพย9ฯ กําหนด 

8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว2าด�วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9หรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย9ฯ นโยบาย 

กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับบริษัท 
 

3) คณะกรรมการบริหาร  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 3 ท2าน ได�แก2 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน@ง 

1 นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ9 ประธานกรรมการบริหาร 

2 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการบริหาร 

3 นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 

1) วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ9 แผนงาน และโครงสร�างองค9กร รวมท้ังโครงสร�างการบริหารงานหลักในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทให�สอดคล�องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข2งขันในตลาดเพ่ือเสนอให�คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

2) วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปB และอํานาจการบริหารงานในสายงานต2างๆ ของบริษัทเพ่ือเสนอให�
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจําปB การแก�ไข เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
งบประมาณรายจ2ายประจําปBในกรณีมีความจําเปXนเร2งด2วนและให�นําเสนอต2อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบต2อไป 

3) ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด�านต2างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดไว�ให�เปXนไปอย2างมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต2อสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดไว�ให�เปXนไปตามแผนธุรกิจท่ีได�รับอนุมัติ 
5) พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ2ของบริษัทเพ่ือเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
6) มีอํานาจแต2งต้ัง ถอดถอน เจ�าหน�าท่ีของบริษัทในตําแหน2งท่ีตํ่ากว2าตําแหน2งประธานกรรมการบริหาร 
7) พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงานหรือรับจ�างทําของกับหน2วยงานหรือบุคคลต2างๆ 
8) ปฏิบัติหน�าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการเปXนคราวๆ ไปและให�มีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทาง

การเงิน ดังน้ี 
 

(ก) ในกรณีท่ีกําหนดไว�ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําปBท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว�แล�ว ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
สามารถดําเนินการได�โดยไม2จํากัดวงเงิน 

(ข) ในกรณีท่ีไม2เข�ากรณีตามข�อ 1) ให�คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินใน
วงเงินไม2เกิน 200 ล�านบาท โดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกล2าวจะรวมถึงการอนุมัติค2าใช�จ2ายต2างๆ ในการดําเนินการ
ตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย9ฝ;ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย9ถาวร การกู�ยืมเงิน การให�กู�ยืมเงิน
แก2บริษัทย2อย (ถ�ามี) การจัดหาวงเงินสินเช่ือหรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการให�หลักประกัน (ยกเว�นการให�
หลักประกันตามโครงการท่ีประมูลหรือรับจ�างทําของซ่ึงจะไม2จํากัดวงเงิน) การคํ้าประกันเงินกู�หรือสินเช่ือแก2บริษัทย2อย 
(ถ�ามี) เปXนต�น 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช2วงให�พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได� 

 

อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล2าวข�างต�นจะต�องไม2มีลักษณะเปXนการอนุมัติรายการท่ีทําให�คณะกรรมการบริหารหรือผู�รับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส2วนได�เสีย หรืออาจมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน9อื่นใด (ตามข�อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทย2อย (ถ�ามี) ยกเว�น
เปXนการอนุมัติรายการท่ีเปXนไปตามปกติธุรกิจท่ีคณะกรรมการได�ประกาศกําหนดขอบเขตไว�อย2างชัดเจน 
 

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
 

1) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาเรื่องต2างๆ ตามท่ี
เห็นสมควร 

2) มีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารส่ังจ2ายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินท่ีได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

3) การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต2 ท้ังน้ี  อํานาจหน�าท่ีของประธาน
กรรมการบริหารจะไม2รวมถึงอํานาจท่ีทําให�ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง
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มีส2วนได�เสียหรืออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9ในลักษณะอื่นใด (ตามข�อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทย2อย (ถ�ามี) ยกเว�นเปXนการอนุมัติรายการท่ีเปXนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ9ท่ี
คณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาอนุมัติไว� รวมท้ังกําหนดให�ต�องขอความเห็นชอบจากผู�ถือหุ�นในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
และการได�มาหรือจําหน2ายไปซ่ึงสินทรัพย9ท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทย2อยเพ่ือให�สอดคล�องกับข�อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย9แห2งประเทศไทยในเรื่องดังกล2าว 

4) มีอํานาจแต2งต้ัง โยกย�าย ถอดถอน หรือเลิกจ�าง เจ�าหน�าท่ีระดับผู�บริหาร 
5) ปฏิบัติงานด�วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน9ของบริษัท  

 

 4) คณะผู�บริหาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผู�บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9 ประกอบด�วยผู�บริหารจํานวน 6 ท2าน ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน2ง 

1 นายชํานาญ พรพิไลลักษณ9 กรรมการผู�จัดการ 

2 นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ 

3 นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล ผู�อํานวยการฝ;ายขายและการตลาดวัตถุดิบอุตสาหกรรม 

4 นายพยนต9 ธนาศรีวิไล ผู�อํานวยการฝ;ายการตลาด 

5 นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู�อํานวยการฝ;ายบัญชีและการเงิน 

6 นายปvยวัฒน9 ทองทา ผู�อํานวยการฝ;ายบริหารทรัพยากรมนุษย9 
 

ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของกรรมการผู�จัดการ 
 

1) เปXนผู�บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวข�องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
2) ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได�มอบหมาย 
3) มีอํานาจจ�าง แต2งต้ัง โยกย�าย ปลดออก เลิกจ�าง กําหนดอัตราค2าจ�าง ให�บําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค2าตอบแทน เงิน

โบนัสของพนักงานท้ังหมดของบริษัทในตําแหน2งตํ่ากว2าระดับผู�บริหาร  
4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรายการก2อหน้ี เช2น การกู�ยืมเงิน เปXนต�น ภายในวงเงินสําหรับแต2ละรายการท่ีไม2เกิน 10 ล�านบาท

หรือเทียบเท2า 
5) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช2วงอนุมัติรายการลงทุน เช2น การซ้ือขายเงินลงทุนหรือการจัดซ้ือจัดจ�างซ่ึงทรัพย9สินและ

บริการเพ่ือประโยชน9ของบริษัท รวมท้ังอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมต2างๆ ของบริษัทภายในวงเงิน 10  ล�าน
บาท 

6) มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให�การปฏิบัติงานเปXนไปตามนโยบายและผลประโยชน9ของบริษัท และเพ่ือ
รักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค9กร 

7) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปXนตัวแทนบริษัทต2อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข�องและเปXนประโยชน9ต2อบริษัท 
8) อนุมัติการแต2งต้ังท่ีปรึกษาด�านต2างๆ ท่ีจําเปXนต2อการดําเนินงาน 
9) ปฏิบัติหน�าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปXนคราวๆ ไป 

 

อน่ึง กรรมการผู�จัดการไม2มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการการได�มาหรือจําหน2าย
ไปซ่ึงสินทรัพย9ท่ีสําคัญของบริษัทและ/หรือรายการหรือเรื่องท่ีกรรมการผู�จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส2วนได�ส2วนเสีย หรือ
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อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน9ในลักษณะอื่นใดท่ีจะทําขึ้นกับบริษัทและบริษัทย2อย (ถ�ามี) ในกรณีดังกล2าวรายการหรือเรื่องดังกล2าว
จะต�องนําเสนอต2อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัท (แล�วแต2กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

8.3 การสรรหาและแต@งต้ังกรรมการและผู�บริหารระดับสูงสุด 
 

1) กรรมการอิสระ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วยกรรมการ 5 ท2าน 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของ
บริษัทเปXนผู�อนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและ
กําหนดให�คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู2ใน
วาระคราวละ 3 ปB บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาและพิจารณา
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมมาดํารงตําแหน2งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากป#จจัยในแง2
ความเปXนอิสระ การท่ีสามารถเปXนตัวแทนของผู�ถือหุ�นรายย2อย 
ความรู� ความสามารถ และประสบการณ9ท่ีเกี่ยวข�องกับธุรกิจ 
โดยในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจะต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 

1) ถือหุ�นไม2เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดในบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ2 บริษัทย2อย 
บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท ท้ั งน้ี  ให� นับรวมการถือหุ�นของผู� ท่ี
เกี่ยวข�องกับกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด�วย 

2) ไม2เปXนหรือเคยเปXนกรรมการท่ีมีส2วนร2วมบริหารงาน 
ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา 
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ2 
บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต2จะได�พ�นจาก
ลักษณะดังกล2าวแล�วไม2น�อยกว2า 2 ปBก2อนหน�า ท้ังน้ี 
ลักษณะต�องห�ามดังกล2าวไม2รวมถึงกรณีท่ีเคยเปXน
ข�าราชการหรือท่ีปรึกษาของส2วนข�าราชการ ซ่ึงเปXน
ผู�ถือหุ�นรายใหญ2หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3) ไม2เปXนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ9ทางสายโลหิตหรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปXน
บิดา มารดา คู2สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู2
สมรสของบุตร กรรมการรายอื่น ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�น
รายใหญ2 ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได�รับ
การเสนอให�เปXนกรรมการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย2อย 

4) ไม2มีหรือเคยมีความสัมพันธ9ทางธุรกิจกับบริษัท 
รวมถึงบริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�น
รายใหญ2  หรือผู� มีอํานาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะท่ีอาจเปXนการขัดขวางการใช�วิจารณญาณ
อย2างอิสระของตน รวมท้ังไม2เปXนหรือเคยเปXนผู�ถือ
หุ� น ท่ี มี นั ย ห รื อ ผู� มี อํ าน าจค วบ คุ ม ข อ ง ผู� ท่ี มี
ความสัมพันธ9ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ2 
บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต2จะได�พ�นจาก
ลักษณะดังกล2าวไม2น�อยกว2า 2 ปBก2อนหน�า 

 

ความสัมพันธ9ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํา
รายการทางการค�าท่ีกระทําเปXนปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช2าหรือให�เช2าอสังหาริมทรัพย9 รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย9หรือบริการ รายการให�หรือรับ
ความช2วยเหลือทางการเงินด�วยการรับหรือให�กู�ยืม
คํ้าประกัน การให�สินทรัพย9เปXนหลักประกันหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ9อื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปXนผลให�
บริษัทหรือคู2สัญญามีภาระหน้ีท่ีต�องชําระต2ออีกฝ;าย
หน่ึงต้ังแต2ร�อยละ 3 ของสินทรัพย9ท่ีมีตัวตนสุทธิของ
ผู�ขออนุญาตหรือต้ังแต2 20 ล�านบาทขึ้นไป แล�วแต2
จํานวนใดจะตํ่ากว2า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ี
ดังกล2าวให� เปXนไปตามวิธีการคํานวณมูลค2าของ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว2าด�วยหลักเกณฑ9ในการทํารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกัน แต2ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล2าว
ให�นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว2าง 1 ปBก2อน
วันท่ีมีความสัมพันธ9ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

5) ไม2เปXนหรือเคยเปXนผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท) และไม2เปXนผู�ถือ
หุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส2วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 
หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู2 เว�นแต2
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จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล�วไม2น�อย
กว2า 2 ปBก2อนหน�า 

6) ไม2เปXนหรือเคยเปXนผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึง
รวมถึงการให�บริการเปXนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซ่ึงได�รับค2าบริการเกินกว2า 2 
ล�านบาทต2อปBจากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ2 บริษัท
ย2อย บริษัทร2วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ2 หรือผู�มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ�นส2วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด�วย เว�นแต2จะได�พ�นจากการมีลักษณะมาแล�วไม2
น�อยกว2า 2 ปBก2อนหน�า 

7) ไม2เปXนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นราย
ใหญ2 หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเปXนผู�ท่ีเกี่ยวข�องกับผู�ถือหุ�น
รายใหญ2ของบริษัท 

8) ไม2ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย2างเดียวกันและเปXน
การแข2งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย2อย หรือไม2เปXนหุ�นส2วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส2วน หรือ
เปXนกรรมการท่ี มีส2วนร2วมบริหารงาน ลูกจ� าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ�น
เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย2างเดียวกันและเปXนการแข2งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย2อย 

9) ไม2มีลักษณะอื่นใดท่ีทําให�ไม2สามารถให�ความเห็น
อย2างเปXนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู�ขอ
อนุญาต 

 

ท้ังน้ี ในปBท่ีผ2านมาไม2พบกรรมการอิสระรายใดมี
ความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพหรือ
บุคคลท่ีได�รับแต2 งต้ั งให� เปXนกรรมการอิสระมีหรือ เคยมี
ความสัมพันธ9ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพในมูลค2าเกินกว2า
หลักเกณฑ9ท่ีกําหนด 
 

2) การสรรหากรรมการบริษัท 
 

เน่ืองจากในป#จจุ บันบริ ษัทยั งไม2 มีการแต2 ง ต้ั ง
คณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข�าดํารง
ตําแหน2งเปXนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจึงไม2ได�
ผ2านขั้นตอนของคณะกรรมการชุดดังกล2าว โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปXนพิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ี มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข�อบังคับบริษัท รวมท้ังเกณฑ9มาตรา 
68 แห2งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย9และตลาด
หลักทรัพย9ท่ีเกี่ยวข�อง โดยคณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอ
รายช่ือกรรมการดังกล2าวต2อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเปXนผู�เลือกต้ัง
กรรมการตามหลักเกณฑ9ต2อไป ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได�
เปvดโอกาสให�กรรมการและผู�ถือหุ�นทุกรายมีส2วนร2วมในการ
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข�ารับพิจารณาคัดเลือก
ให�ดํารงตําแหน2งกรรมการด�วย 
 

การแต2ง ต้ั งกรรมการมีห ลักเกณฑ9และวิ ธีการ
ดังต2อไปน้ี 
 

1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให�ถือว2าผู�
ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท2ากับหน่ึงหุ�นต2อหน่ึง
เสียง 

2) ในการลงคะแนน เสีย ง เลื อก ต้ั งกรรมการให�
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปXนรายบุคคล 
โดยให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู2
เลือกบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือเปXนกรรมการท่ีละ
คน 

3) บุคคลท่ีได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปXน
ผู� ได� รับ เลือก ต้ั งเปX นกรรมการเท2 ากั บจํ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะมีพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใน
กรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท2ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือพึงจะเลือกต้ังในครั้งน้ันให�ประธานท่ีประชุม
ออกเสียงได�เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปXนเสียงช้ีขาด 

4) กรณีท่ีตําแหน2งกรรมการว2างลงเน่ืองจากเหตุอื่น
นอกจากการครบวาระออกจากตําแหน2งกรรมการ
ให�คณ ะกรรมการพิจารณาแต2 ง ต้ังบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม2มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย
เข�าเปXนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว�นแต2วาระของกรรมการท่ีพ�นจาก
ตําแหน2งจะเหลือน�อยกว2า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข�า
เปXนกรรมการแทนจะอยู2ในตําแหน2งกรรมการได�
เพียงเท2าวาระท่ียังเหลืออยู2ของกรรมการซ่ึงตนแทน 
ท้ังน้ี มติการแต2งต้ังบุคคลเข�าเปXนกรรมการแทน
ดังกล2าวต�องได�รับคะแนนเสียงไม2น�อยกว2า 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู2 
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3) การสรรหาผู�บริหารระดับสูงสุด 
 

 ในการสรรหาผู�มาดํารงตําแหน2งประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร กรรมการผู�จัดการ และรองกรรมการผู� จัดการ 
คณะกรรมการบริหารจะเปXนผู� พิจารณาเบ้ืองต�นในการ
กล่ันกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน เหมาะสม มี

ความรู�  ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ9 ท่ี เปXน
ประโยชน9ต2อการดําเนินงานของบริษัทและเข�าใจธุรกิจของ
บริษัทเปXนอย2างดี สามารถบริหารงานให�บรรลุวัตถุประสงค9
เปkาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว�ได� ท้ังน้ี ให�นําเสนอ
ต2อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต2อไป 

 

8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย@อยและบริษัทร@วม 
 

ท่ีผ2านมาการเสนอช่ือและใช�สิทธิออกเสียงแต2งต้ังบุคคลเปXนกรรมการในบริษัทย2อยหรือบริษัทร2วมดําเนินการโดยฝ;ายจัดการ 
ท้ังน้ี ต้ังแต2ปB 2557 เปXนต�นไป บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติให�การเสนอช่ือและใช�สิทธิออกเสียงดังกล2าวต�องได�รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทด�วย โดยบุคคลท่ีได�รับการแต2งต้ังให�เปXนกรรมการในบริษัทย2อยหรือบริษัทร2วมมีหน�าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน9ท่ีดี
ท่ีสุดของบริษัทย2อยหรือบริษัทร2วมน้ันๆ (ไม2ใช2ต2อบริษัท) และบริษัทได�กําหนดให�บุคคลท่ีได�รับการแต2งต้ังน้ันต�องได�รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก2อนท่ีจะไปลงมติหรือใช�สิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับท่ีต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
หากเปXนการดําเนินการโดยบริษัทเอง ท้ังน้ี การส2งกรรมการเพ่ือเปXนตัวแทนในบริษัทย2อยหรือบริษัทร2วมดังกล2าวเปXนไปตามสัดส2วนการ
ถือหุ�นของบริษัท 
 

 นอกจากน้ี ในกรณีเปXนบริษัทย2อย บริษัทกําหนดระเบียบให�บุคคลท่ีได�รับการแต2งต้ังจากบริษัทน้ันต�องดูแลให�บริษัทย2อยมี
ข�อบังคับในเรื่องการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง การได�มาหรือจําหน2ายไปซ่ึงสินทรัพย9 หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทดังกล2าวให�
ครบถ�วนถูกต�อง และใช�หลักเกณฑ9ท่ีเกี่ยวข�องกับการเปvดเผยข�อมูลและการทํารายการข�างต�นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ9ของบริษัท 
รวมถึงต�องกํากับดูแลให�มีการจัดเก็บข�อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย2อยให�บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมได�ทันกําหนดด�วย 
 

8.5 การดูแลเร่ืองการใช�ข�อมูลภายใน 
 

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได�กําหนดไว�เปXนลายลักษณ9อักษรในนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังจรรยาบรรณทางธุรกิจซ่ึงจะมีการแจ�งให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทราบเม่ือแรกเข�าทํางาน โดย
สรุปนโยบายสําคัญได�ดังน้ี 
 

1) บริษัทได�กําหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเกี่ยวข�องของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ท่ีกําหนดให�กรรมการและผู�บริหารมีหน�าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย9ต2อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห2ง พ.ร.บ.หลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย9 และให�แจ�งให�เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทําบันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพย9
ของกรรมการและผู�บริหารเปXนรายบุคคลเพ่ือนําเสนอให�แก2คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ัน 
ยังได�แจ�งบทลงโทษหากมีการฝ;าฝ\นหรือไม2ปฏิบัติตามข�อกําหนดดังกล2าวด�วย 

2) บริษัทมีข�อกําหนดห�ามนําข�อมูลงบการเงินหรือข�อมูลอื่นท่ีมีผลกระทบต2อราคาหลักทรัพย9ของบริษัทท่ีทราบเปvดเผยแก2
บุคคลภายนอกหรือผู�ท่ีมีส2วนเกี่ยวข�อง และห�ามทําการซ้ือขายหลักทรัพย9ในช2วง 1 เดือนก2อนท่ีข�อมูลงบการเงินหรือข�อมูลท่ีมี
ผลกระทบต2อราคาหลักทรัพย9ของบริษัท/กลุ2มบริษัทจะเผยแพร2ต2อสาธารณชน และต�องไม2ซ้ือขายหลักทรัพย9ของบริษัท
จนกว2าจะพ�นระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับแต2ได�มีการเปvดเผยข�อมูลน้ันสู2สาธารณะท้ังหมดแล�ว  

 

การไม2ปฏิบัติตามข�อกําหนดดังกล2าวเปXนการกระทําผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู�บริหาร หรือพนักงานท่ีได�ล2วงรู�ข�อมูล
ภายในท่ีสําคัญคนใดกระทําผิดวินัยจะได�รับโทษต้ังแต2การตักเตือน การตัดค2าจ�าง การพักงานโดยไม2ได�รับค2าจ�าง จนถึงการเลิกจ�าง ท้ังน้ี 
แนวทางดังกล2าวได�ผ2านการให�เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว 
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8.6 ค@าตอบแทนของผู�สอบบัญชี 
 

1) ค@าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

ในปB 2557 บริษัทและบริษัทย2อยจ2ายค2าตอบแทนการสอบบัญชี ให�แก2 
 

- ผู�สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปBบัญชีท่ีผ2านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท  
- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกับผู�สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชี

สังกัด ในรอบปBบัญชีท่ีผ2านมามีจํานวนเงินรวม 1,330,000 บาท 
 

2) ค@าบริการอื่น (Non - Audit Fee) 
 

สําหรับปB 2557 บริษัทและบริษัทย2อยไม2มีการรับบริการอื่นจากผู�สอบบัญชี หรือสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข�องกับผู�สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 
 

8.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ  
 

นอกเหนือจากเรื่องท่ีได�กล2าวไปแล�วเบ้ืองต�น บริษัทได�ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ ดังน้ี 
 

1) สิทธิของผู�ถือหุ�น 
 

การปกป9องสิทธิของผู�ถือหุ�น 
 

บริษัทได�ตระหนักและให�ความสําคัญต2อการปกปkองสิทธิของผู�ถือหุ�นและการส2งเสริมให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิของตนโดยครอบคลุม
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย เช2น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลักทรัพย9ท่ีตนถืออยู2 สิทธิในการได�รับส2วนแบ2งในผลกําไร/เงินป#นผลอย2าง
เท2าเทียมกัน สิทธิในการได�รับการปฏิบัติท่ีเท2าเทียมในการรับซ้ือหุ�นคืนโดยบริษัท สิทธิในการเข�าร2วมประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเข�ารับการพิจารณาแต2งต้ังเปXนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต2งต้ัง
และกําหนดค2าตอบแทนผู�สอบบัญชี สิทธิในการร2วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เช2น การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลการ
ดําเนินงานของบริษัท การแก�ไขหนังสือบริคณห9สนธิ รวมท้ังข�อบังคับบริษัท เปXนต�น 
 

นอกเหนือจากการให�สิทธิขั้นพ้ืนฐานแก2ผู�ถือหุ�นในด�านต2างๆ แล�ว บริษัทยังกําหนดให�มีการเผยแพร2ข�อมูลผลการดําเนินงาน 
นโยบายการบริหาร และข�อมูลสําคัญอื่นๆ ผ2านทางเว็บไซต9ของบริษัท (www.ppm.co.th) ซ่ึงถือว2าเปXนช2องทางการเผยแพร2ข�อมูล
ข2าวสารท่ีผู�ถือหุ�นสามารถเข�าถึงได�ง2ายและสะดวก ท้ังน้ี เพ่ือเปXนการส2งเสริมและอํานวยความสะดวกแก2ผู�ถือหุ�นในการใช�สิทธิในเรื่อง
ต2างๆ ท่ีผู�ถือหุ�นควรจะได�รับ 
 

การประชุมผู�ถือหุ�น 
 

สําหรับปB 2557 บริษัทกําหนดให�มีการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในวันท่ี 22 เมษายน 2557 ณ ห�องประชุมใหญ2ของบริษัท 
โดยบริษัทได�จัดส2งหนังสือเชิญประชุมพร�อมท้ังข�อมูลประกอบการประชุมแก2ผู�ถือหุ�นทราบล2วงหน�าก2อนวันประชุมไม2น�อยกว2า 14 วัน 
รวมท้ังได�เผยแพร2เอกสารประกอบการประชุมผ2านทางเว็บไซต9ของบริษัทล2วงหน�าก2อนวันประชุมไม2น�อยกว2า 30 วันนับต้ังแต2วันท่ี 24 
มีนาคม 2557 เปXนต�นไป โดยบริษัทได�จัดทําข2าวแจ�งการเผยแพร2เอกสารดังกล2าวต2อตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือเปXนการ
เปvดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาศึกษาข�อมูลประกอบการประชุมเปXนการล2วงหน�าอย2างเพียงพอก2อนได�รับข�อมูลในรูปแบบเอกสาร 
 

ท้ังน้ี หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทในแต2ละวาระมีการระบุอย2างชัดเจนว2า วาระดังกล2าวเปXนการเสนอเพ่ือให�ท่ีประชุม
รับทราบหรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังได�ระบุวัตถุประสงค9และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนจํานวนคะแนนเสียงในการผ2าน
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มติอนุมัติ นอกจากน้ี บริษัทยังได�ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงหลักฐานในการเข�าร2วมประชุม หลักเกณฑ9และวิธีการในการลงมติใน
แต2ละวาระตามข�อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลท่ีเสนอแต2งต้ังเปXนกรรมการ (ในวาระการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
จากตําแหน2งตามวาระ) รายละเอียดค2าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย2อย ข�อมูลผู�สอบบัญชี รายช่ือและประวัติกรรมการอิสระท่ี
บริษัทเสนอช่ือให�เปXนผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นให�เข�าร2วมประชุมแทน ข�อบังคับบริษัทในส2วนท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น แผนท่ี
แสดงสถานท่ีจัดประชุม แบบฟอร9มหนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชย9กําหนด และเพ่ือเปXนการรักษาสิทธิในการเข�าร2วมประชุมผู�
ถือหุ�น บริษัทได�ส2งเสริมให�ผู�ถือหุ�นเดินทางมาใช�สิทธิของตนในการเข�าร2วมประชุมและออกเสียงลงมติ ท้ังน้ี หากผู�ถือหุ�นท2านใดประสงค9
จะให�บริษัทช้ีแจงข�อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมท่ีนําเสนอสามารถจัดส2งคําถามล2วงหน�าได�ท่ี sec_co776@ppm.co.th หรือ
โทรสารหมายเลข 02-628-6122 
 

เพ่ือเปXนการอํานวยความสะดวกให�แก2ผู�ถือหุ�น รวมท้ังนักลงทุนสถาบัน บริษัทได�จัดเตรียมสถานท่ีประชุมผู�ถือหุ�นท่ีสะดวกต2อ
การเดินทางและกว�างขวาง สามารถรองรับจํานวนผู�เข�าร2วมประชุมได�อย2างเพียงพอ โดยบริษัทเปvดรับลงทะเบียนกอ2นเริ่มประชุม
ล2วงหน�าก2อนการประชุมอย2างน�อย 2 ช่ัวโมง และจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีต�อนรับในจํานวนท่ีเหมาะสมทําหน�าท่ีให�คําแนะนําเรื่องการ
ลงทะเบียน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการประชุม 
 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําปB 2557 ประธานกรรมการทําหน�าท่ีเปXนประธานในท่ีประชุม โดยมีรองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ รวมท้ังบริษัทได�เชิญผู�สอบบัญชีและผู�บริหารของบริษัทเข�าร2วมประชุมด�วยเพ่ือทําหน�าท่ีช้ีแจงและและตอบข�อ
ซักถามของผู�ถือหุ�นในประเด็นท่ีเกี่ยวข�อง นอกจากน้ี บริษัทยังได�เชิญตัวแทนจากหน2วยงานกํากับดูแลจากหน2วยงานภายนอกเข�า
สังเกตการณ9การดําเนินการประชุมด�วย เช2น ตัวแทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย เปXนต�น โดยก2อนเริ่ม
เข�าสู2การประชุมประธานในท่ีประชุมได�แจ�งต2อท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต2ละวาระการประชุม โดยผู�
ถือหุ�นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส2วนหน่ึงหุ�นต2อหน่ึงเสียง ประธานในท่ีประชุมจะแจ�งผลการออกเสียงลงคะแนนให�ท่ีประชุม
รับทราบเม่ือจบการพิจารณาในแต2ละวาระ สําหรับสิทธิในส2วนแบ2งกําไร บริษัทได�กําหนดนโยบายการจ2ายเงินป#นผลไว�อย2างชัดเจน 
รวมท้ังช้ีแจงรายละเอียดของจํานวนเงินป#นผลท้ังหมดท่ีบริษัทต�องจ2ายให�แก2ผู�ถือหุ�นไว�ในหนังสือเชิญประชุม 
 

ประธานในท่ีประชุมได�จัดสรรเวลาอย2างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู�ถือหุ�นอย2างเหมาะสมและโปร2งใส รวมถึงเปvดโอกาส
ให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความเห็นและต้ังคําถามในทุกวาระ และได�มีการบันทึกประเด็นคําถามและคําตอบไว�อย2างชัดเจนครบถ�วน ซ่ึงจะช2วย
ให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม2ได�เข�าร2วมประชุมทราบถึงประเด็นคําถาม – คําตอบท่ีมีการอภิปรายในท่ีประชุม นอกจากน้ี บริษัทถือหลักปฏิบัติว2า 
เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นมีโอกาสได�ศึกษาข�อมูลก2อนตัดสินใจ บริษัทจะไม2เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม2ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล2วงหน�า 
 

ภายหลังการประชุมผู�ถือหุ�น  
 

บริษัทได�จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 2557 ขึ้นและจัดส2งรายงานการประชุมให�ตลาดหลักทรัพย9แห2ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร�อมกับเผยแพร2รายงานดังกล2าวผ2านทางเว็บไซต9ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวัน
ประชุม ท้ังน้ี เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต�องได� 

 

2) การปฎิบัติต@อผู�ถือหุ�นอย@างเท@าเทียมกัน 
 

การปฏิบัติต@อผู�ถือหุ�นส@วนน�อย 
 

บริษัทได�ตระหนักและให�ความสําคัญในสิทธิของผู�ถือหุ�นทุกราย ผู�ถือห�นรายใหญ2และรายย2อยต2างได�รับการปฏิบัติอย2างเท2า
เทียมกันทุกราย ท้ังน้ี บริษัทได�ให�สิทธิและเปvดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น รวมท้ังการเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข�าดํารงตําแหน2งกรรมการเปXนการล2วงหน�า 3 เดือนก2อนวันส้ินสุดรอบปBบัญชีของบริษัท 31 ธันวาคมของทุกปB อีกท้ังผู�ถือหุ�น
ยังสามารถใช�สิทธิในการแต2งต้ังกรรมการเปXนรายบุคคลได�  
 



 
 

 

- 56 - 

  

สําหรับปB 2557 มีกรรมการออกจากตําแหน2งตามวาระจํานวน 3 คน บริษัทกําหนดให�ผู�ถือหุ�นเสนอช่ือรายช่ือบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสม พร�อมข�อมูลประกอบการพิจารณาด�านคุณสมบัติและการให�ความยินยอมของผู�ได�รับการเสนอช่ือมายังบริษัทระหว2างวันท่ี 1 
ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 แต2ปรากฎว2าไม2มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือเข�ามายังบริษัท 
 

การมอบฉันทะในการเข�าร@วมประชุมผู�ถือหุ�น 
 

ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม2สามารถเข�าร2วมประชุมได�ด�วยตนเอง บริษัทเปvดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถใช�หนังสือมอบฉันทะให�กับ
บุคคลท่ีเห็นสมควรเข�าร2วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได� และได�เสนอช่ือกรรมการอิสระจํานวน 2 ท2านไว�เปXนทางเลือกในการมอบ
ฉันทะให�กับผู�ถือหุ�นแนบไปพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ  
 

3) การคํานึงถึงบทบาทของผู�มีส@วนได�เสีย 
 

การปฏิบัติต@อผู�มีส@วนได�เสียกลุ@มต@างๆ 
 

บริษัทได�ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู�มีส2วนได�เสียทุกกลุ2ม ไม2ว2าจะเปXนผู�มีส2วนได�เสียภายในหรือภายนอกบริษัท โดยได�
กําหนดไว�เปXนส2วนหน่ึงในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร2ผ2านทางเว็บไซต9ของบริษัท เพ่ือให�ผู�มีส2วนเกี่ยวข�องทุกกลุ2มได�รับรู�และถือปฏิบัติ
อย2างเคร2งครัด ซ่ึงจะสนับสนุนให�การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความม่ันคงและยั่งยืน โดยสรุปได�ดังน้ี 

 

การปฏิบัติต2อพนักงาน 
 

บริษัทตระหนักดีว2าพนักงานเปXนทรัพยากรท่ีมีค2ายิ่งและเปXนพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญขององค9กร บริษัทจึงให�ความสําคัญกับการ
รักษาและพัฒนาบุคลากรให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยจัดให�มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเปvดโอกาสให�พนักงานทุกระดับเติบโตใน
สายอาชีพภายใต�ระบบการพิจารณาอย2างเปXนธรรม ควบคู2ไปกับการดูแลในเรื่องเงินเดือน ค2าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน9อื่นๆ 
ให�อยู2ในระดับท่ีสามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให�มีกิจกรรม 5 ส. เพ่ือเสริมสร�าง
สุขลักษณะและสภาพแวดล�อมท่ีดีในการทํางาน 
 

การปฏิบัติต2อผู�ถือหุ�น 
 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาผลิตภัณฑ9ชนิดใหม2ๆ มาไว�เพ่ือจัดจําหน2าย รวมท้ังนโยบายการขยายฐานลูกค�าอย2างต2อเน่ือง 
เพ่ือให�บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร�างผลกําไรให�เติบโตอย2างต2อเน่ืองและม่ันคง โดยบริษัทจะดําเนินธุรกิจด�วยความรอบคอบ
และโปร2งใส เสริมสร�างศักยภาพในการแข2งขันเพ่ือสร�างมูลค2าเพ่ิมเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว 
 

การปฏิบัติต2อลูกค�า 
 

บริษัทมุ2งม่ันปฏิบัติและรับผิดชอบต2อลูกค�าโดยเน�นการให�บริการท่ีมีคุณภาพ จัดให�มีหน2วยงานให�คําแนะนําและช2วยเหลือ
ลูกค�าในเรื่องต2างๆ รับฟ#งข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นจากลูกค�า ท้ังน้ี บริษัทจะไม2นําข�อมูลหรือความลับของลูกค�าไปเผยแพร2 นอกจากน้ี 
บริษัทยังให�ความสําคัญต2อการกําหนดราคาขายสินค�าท่ีเหมาะสมให�แก2ลูกค�าทุกรายอย2างเท2าเทียมกัน สินค�าของบริษัทต�องสามารถ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เปXนอย2างดี   
 

การปฏิบัติต2อคู2ค�าและเจ�าหน้ี 
 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต2อคู2ค�าและเจ�าหน้ีทุกรายอย2างเปXนธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค�าและ/หรือข�อตกลงในสัญญา
ท่ีทําร2วมกันเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ9ทางธุรกิจท่ีก2อให�เกิดประโยชน9ท้ัง 2 ฝ;าย (To create a win/win partnership)  
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การปฏิบัติต2อคู2แข2ง  
 

บริษัทมีนโยบายการแข2งขันทางธุรกิจกับคู2แข2งท่ีเปXนผู�ผลิตและผู�จัดจําหน2ายสินค�าประเภทเดียวกันรายอื่นด�วยการปฏิบัติตาม
กรอบกติการแข2งขันท่ีดีและตามท่ีกฎหมายได�กําหนดไว� ไม2ล2วงละเมิดหรือล2วงรู�ความลับทางการค�าของคู2แข2งด�วยวิธีฉ�อฉล กล2าวร�าย
ปkายสี กล่ันแกล�ง หรือบิดเบือนข�อเท็จจริงของคู2แข2ง ท้ังน้ี ในปB 2557 บริษัทไม2มีข�อพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคู2แข2งทางการค�า 
 

การปฏิบัติต2อชุมชนและสังคม  
 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต2อชุมชนและสังคมโดยมุ2งเน�นการปฏิบัติให�เปXนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

การแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน 
 

ลูกค�าและประชาชนท่ัวไปสามารถแจ�งเบาะแสหรือแสดงความเห็นต2อบริษัทได�ผ2านช2องทางต2างๆ ดังน้ี 
 

จดหมายทางไปรษณีย9  :  สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา  
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

E-mail    :  sec_co776@ppm.co.th 
เว็บไซต9บริษัท   :  http://www.ppm.co.th/contactus 
อื่นๆ   :  แบบสํารวจความพึงพอใจของลูกค�า 
 

4) การเปlดเผยข�อมูลและความโปร@งใส 
 

บริษัทได�ให�ความสําคัญและรับผิดชอบต2อการเปvดเผยสารสนเทศของบริษัท เน่ืองจากเปXนเรื่องท่ีมีอาจจะส2งผลกระทบต2อการ
ตัดสินใจของผู�ลงทุนและผู�มีส2วนได�เสียจึงมีความจําเปXนต�องจัดให�มีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปvดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเปXน
สารสนเทศทางการเงินและท่ีไม2ใช2ทางการเงินให�ถูกต�องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยสารสนเทศดังกล2าวต�องมีสาระสําคัญถูกต�อง 
ครบถ�วน เพียงพอ เช่ือถือได� และทันเวลา โดยเปvดเผยข�อมูลสารสนเทศผ2านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย9แห2ง
ประเทศไทยและเว็บไซต9ของบริษัท (www.ppm.co.th) 
 

บริษัทได�ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ9ข�อบังคับต2างๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย9แห2ง
ประเทศไทย และหน2วยงานอื่นของรัฐอย2างเคร2งครัด และติดตามการแก�ไขเปล่ียนแปลงอย2างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�ม่ันใจได�ว2า กฎหมาย 
กฎเกณฑ9 ข�อบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติน้ันมีความถูกต�องและเปXนหลักประกันให�ผู�ถือหุ�นเช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจท่ีถูกต�อง โปร2งใส 
ตรงไปตรงมา ท้ังน้ี บริษัทยังได�แต2งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให�มีกรรมการอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ9ใน
การตรวจสอบงบการเงินอยู2ด�วยเพ่ือทําหน�าท่ีกํากับดูแลสอบทานความน2าเช่ือถือและความถูกต�องของรายงานทางการเงิน รวมท้ังระบบ
ควบคุมภายในให�เปXนไปอย2างเพียงพอและเหมาะสม ทําให�ม่ันใจได�ว2างบการเงินของบริษัทสามารถเช่ือถือได� 
 

นอกจากน้ี บริษัทจัดให�มีหน2วยงานนักลงทุนสัมพันธ9เพ่ือทําหน�าท่ีให�บริการและเผยแพร2ข�อมูลข2าวสารความเคล่ือนไหวของ
บริษัทท่ีเปXนประโยชน9แก2ผู�ท่ีเกี่ยวข�องทุกกลุ2มท้ังผู�ลงทุนรายย2อย ผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห9หลักทรัพย9 ตลอดจน
หน2วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข�องอย2างเท2าเทียม เปXนธรรม และท่ัวถึงผ2านกิจกรรมการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยในปB 2557 บริษัทโดย
ผู�บริหารระดับสูงและหน2วยงานนักลงทุนสัมพันธ9ได�เข�าพบและให�ข�อมูล รวมท้ังเผยแพร2ข�อมูลสารสนเทศต2อนักวิเคราะห9 นักลงทุน และ
ส่ือมวลชนในโอกาสต2างๆ ดังน้ี 
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รูปแบบการเข�าพบ / การเผยแพร@ จํานวน 

การพบปะนักวิเคราะห9และนักลงทุนกลุ2ม (Analyst Meeting & Fund Meeting) 2 ครั้ง 

การเข�าร2วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุน” (Opportunity Day) 1 ครั้ง 

ข2าวเผยแพร2 (Press Release) 5 ครั้ง 

การสัมภาษณ9ผู�บริหารระดับสูง (Press Interview) 4 ครั้ง 
 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

นอกเหนือจากการส2งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผู�บริหาร โดยการจัดให�มีการฝ�กอบรมและให�ความรู�แก2
กรรมการและผู�บริหารอย2างต2อเน่ืองและสมํ่าเสมอแล�ว ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม2 บริษัทยังจัดให�มีการปฐมนิเทศเพ่ือ
นําเสนอข�อมูลท่ีสําคัญของบริษัท  
 

จากการดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทส2งผลให�ในปB 2557 บริษัทได�รับผลคะแนน
จากการประเมินของหน2วยงานต2างๆ ท่ีเกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ี 
 

- จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 2557 ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคมส2งเสริมผู�ลงทุนไทย 
บริษัทได�รับคะแนน 95.50 คะแนน ขณะท่ีคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู2ท่ี 91.17 คะแนน ซ่ึงการประเมิน
ดังกล2าวถือว2าเปXนส2วนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

- จากผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปB 2557 ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคมส2งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทได�รับคะแนนเฉล่ียภาพรวมอยู2ท่ีร�อยละ 72 ซ่ึงเท2ากับคะแนนเฉล่ียภาพรวมของบริษัท
จดทะเบียนท่ีทําการสํารวจท้ังหมดในปB 2557 จํานวน 550 บริษัท ท้ังน้ี หากพิจารณาแบ2งตามช2วงคะแนน บริษัทได�รับการ
ประกาศให�เปXนบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการประเมินอยู2ในระดับ “ดี” (Good CG Scoring)  

 

นอกเหนือจากผลการประเมิน/ผลสํารวจซ่ึงจัดขึ้นโดยหน2วยงานต2างๆ แล�ว บริษัทได�จัดทําแบบประเมินตนเองสําหรับการ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยอ�างอิงแบบประเมินท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย พบว2ายังไม2มีการแต2งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค2าตอบแทนขึ้นเปXนคณะกรรมการชุดย2อย เน่ืองจากป#จจุบันคณะกรรมการบริษัทจะเปXน
ผู�พิจารณาและให�ความเห็นชอบในการสรรหาบุคคลเข�ามาดํารงตําแหน2งกรรมการและ/หรือผู�บริหารสูงสุด รวมท้ังการกําหนด
ค2าตอบแทน โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�ามาดํารงตําแหน2งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมตามหลักเกณฑ9ท่ีหน2วยงานท่ีเกี่ยวข�องได�
กําหนดไว� การกําหนดค2าตอบแทนจะพิจารณาจากการเทียบเคียงกับอัตราค2าตอบแทนกรรมการในกลุ2มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ แล�วนําเสนอต2อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติ 
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9.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิ จจั ดจํ าหน2 ายผ ลิตภัณ ฑ9 โลหะ เพ่ื อ ใช� เปX น วัตถุ ดิ บ
อุตสาหกรรม รวมท้ังจัดจําหน2ายวัสดุเพ่ือใช�ในงานก2อสร�าง 
โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว2า 20 ปB บริษัทตระหนัก
และให�ความสําคัญต2อการดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู2ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี นอกเหนือจากภารกิจในการมุ2งสู2การเปXนผู�นํา
ในธุรกิจกระจายสินค�าเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค�าอย2างต2อเน่ืองด�วยการพัฒนาความเปXนเลิศด�านผลิตภัณฑ9 
บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทํางานแล�ว บริษัทยังให�
ความสําคัญต2อการรับผิดชอบต2อผู�มีส2วนเกี่ยวข�องทุกฝ;ายอย2าง
เท2าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคมและการใส2 ใจ
ส่ิงแวดล�อมด�วยการมุ2งเน�นการดําเนินกิจการในรูปแบบต2างๆ 
ท่ีเหมาะสมตามกําลังความสามารถของบริษัทภายใต�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปXนแนวทางให�กรรมการ ผู�บริหาร และ
พนักงานรับทราบ ทําความเข�าใจ และนําไปปฏิบัติอย2าง
ต2อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 

9.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 

บริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบต2อสังคมของ
บริษัทประจําปB 2557 ขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจการของ
บริษัทและบริษัทย2อยให�ผู�ถือหุ�น ผู�มีส2วนได�เสีย นักลงทุน และ
ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบและเข�าใจภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมหลักการในด�านต2างๆ เช2น การ
ประกอบกิจการด�วยความเปXนธรรม การต2อต�านการทุจริต
คอรัปช่ัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต2อแรงงานอย2าง
เปXนธรรม ความรับผิดชอบต2อ ผู�บริโภค การดูแลรักษา
ส่ิงแวดล�อม การร2วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมท้ังการพัฒนา
และเผยแพร2นวัตกรรมท่ีสําคัญของบริษัทตาม “แนวทางความ
รับผิดชอบต2อสังคมของกิจการ” จัดทําโดยสถาบันธุรกิจเพ่ือ
สังคม ตลาดหลักทรัพย9แห2งประเทศไทย โดยบริษัทได�พัฒนา
กระบวนการจัดทํารายงานและเน้ือหาให�มีความสอดคล�องตาม
กรอบการรายงานฯ ท้ังน้ี การรวบรวม จัดเก็บ คํานวณ และ
วัดผลข�อมูลปB 2557 น้ีอาจจะมีข�อมูลบางส2วนไม2ครบถ�วน

ตามท่ีกรอบการรายงานแนะนําไว� โดยบริษัทมีเปkาหมายท่ีจะ
จัดทํารายงานให�มีความสมบูรณ9และเปXนไปตามกรอบการ
รายงานดังกล2าวให�มากท่ีสุดในอนาคต 
 

1) ประกอบธุรกิจด�วยความเป&นธรรม 
 

บริษัทมีความมุ2งม่ันในการดําเนินธุรกิจอย2างเปXน
ธรรมและมีจริยธรรม โดยบริษัทได�กําหนดนโยบายการปฏิบัติ
ต2อคู2ค�าอย2างเปXนธรรมและเสมอภาค ต้ังอยู2บนพ้ืนฐานของการ
ได�รับผลตอบแทนท่ีเปXนธรรมต2อท้ังสองฝ;าย ไม2เรียก หรือไม2รับ 
หรือจ2ายผลประโยชน9ใดๆ ท่ีไม2สุจริตในการค�ากับคู2ค�า กรณีท่ีมี
ข�อมูลว2ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ2ายผลประโยชน9ใดๆ 
ท่ีไม2สุจริตเกิดขึ้น ต�องเปvดเผยรายละเอียดต2อคู2ค�าและร2วมกัน
แก�ไขป#ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 
 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต2อคู2แข2งทาง
การค�าภายใต�กรอบกติกาการแข2งขันท่ีดี ไม2ละเมิดความลับ
หรือล2วงรู�ความลับทางการค�าของคู2ค�าด�วยวิธีฉ�อฉล ไม2แสวงหา
ข�อมูลท่ีเปXนความลับของคู2แข2งขันทางการค�าด�วยวิธีการท่ีไม2
สุจริตหรือไม2เหมาะสม และไม2ทําลายช่ือเสียงของคู2แข2งทาง
การค�าด�วยการกล2าวหาในทางร�าย 
 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทตระหนักและให�ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส2งเสริมการเคารพต2อสิทธิและเสรีภาพ ไม2เลือก
ปฏิบัติด�วยสาเหตุอันเน่ืองมาจากความเหมือนหรือความ
แตกต2างท้ังทางด�านเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา หรือ
สถานภาพอื่นใด รวมท้ังเคารพในศักด์ิศรีส2วนบุคคล ความเปXน
ส2วนตัว และสิทธิของแต2ละบุคคล ไม2กระทําการใดๆ หรือ
ส2งเสริมให�มีการละเมิดหรือล2วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ และจะ
รักษาข�อมูลส2วนบุคคลของพนักงานทุกคนในบริษัท เช2น 
ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน และข�อมูลส2วน
อื่นๆ ของพนักงาน การเปvดเผยหรือโอนถ2ายข�อมูลส2วนตัวของ
พนักงานจะกระทําได�ก็ต2อเม่ือได�รับความเห็นชอบจาก
พนักงานผู�น้ัน 
 
 

9. ความรับผิดชอบต@อสังคม 
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3) การปฏิบัติต@อแรงงานอย@างเป&นธรรม 
 

บริษัทตระหนักดีว2า พนักงานคือทรัพยากรบุคคลท่ี
มีค2ายิ่งและเปXนพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญขององค9กรให�ไปสู2
วิสัยทัศน9และพันธกิจของบริษัทได�อย2างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล�องกับกลยุทธ9การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให�
ความสําคัญเริ่มต้ังแต2การสรรหาบุคลากรใหม2ๆ ท่ีมีความรู� 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีความพร�อมท่ีจะเข�า
มาร2วมทํางานกับบริษัทควบคู2ไปกับการรักษาและพัฒนา
บุคลากรท่ีมีอยู2แล�วให�มีความรู� ความสามารถ และทักษะต2างๆ 
เพ่ิมมากขึ้น สามารถทํางานร2วมกันเปXนทีม มีความรักความ
ผูกพันซ่ึงกันและกัน รู�จักช2วยเหลือเกื้อกูล ซ่ึงจะเปXนป#จจัย
ส2งเสริมให�เกิดสภาพแวดล�อมท่ีดีในการทํางาน ทําให�การ
ทํางานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

ท้ั ง น้ี  บริ ษัทจะพิจารณ ากําหนดอัตราค2 าจ� าง
พนักงานด�วยความเปXนธรรม สอดคล�องกับค2าครองชีพใน
ป#จจุ บัน และเทียบเคียงอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันได� 
รวมท้ังมีการสนับสนุนเงินช2วยเหลือ เงินรางวัลจูงใจในการ
ทํางาน และเงินกู�ยืมฉุกเฉิน รวมถึงสวัสดิการต2างๆ เช2น 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการบ�านพักพนักงาน ชุดฟอร9ม
พนักงาน งานเล้ียงสังสรรค9ประจําปB เปXนต�น นอกจากน้ี ยังจัด
ให�มีการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศให�กับพนักงานเข�าใหม2ทุกคน 
โดยมุ2งเน�นให�รับทราบนโยบาย ข�อห�าม ข�อปฏิบัติ ความรู�
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ มุ2งส2งเสริมให�พนักงานทุกระดับ
แบ2งป#นความรู�ซ่ึงกันและกัน พัฒนาทักษะการทํางานให�เพ่ิมขึ้น
โดยการฝ�กอบรมโดยผู�เช่ียวชาญหรือผู�ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน
และภายนอกบริษัท การศึกษาดูงานภายในประเทศและ
ต2างประเทศ รวมท้ังจัดให�มีกระบวนการพิจารณาประเมินผล
การปฏิ บั ติ ขอ งพ นัก งานและส นั บส นุน ให� พ นั ก งาน มี
ความก�าวหน�าในสายงานน้ันๆ ด�วยความเปXนธรรมอีกด�วย โดย
ในปB 2557 บริษัทจัดให�มีการอบรมภายในบริษัท 18 หลักสูตร 
ส2งพนักงานเข�าร2วมอบรมกับหน2วยงานภายนอก 17 หลักสูตร  
 

4) ความรับผิดชอบต@อลูกค�า 
 

บริษัทตระหนักและให�ความสําคัญกับการคัดเลือก
สินค�าท่ีจะนํามาจัดจําหน2าย โดยตระหนักเสมอว2าสินค�าท่ี
นํามาจัดจําหน2ายให�กับลูกค�าน้ันต�องมีคุณภาพได�มาตรฐาน
ตามหลักสากล ผลิตจากแหล2งผลิตท่ีน2าเช่ือถือ เปXนท่ียอมรับ 
โดยสินค�าท่ีนําเข�ามาจําหน2ายจะต�องมีใบรับรองคุณภาพจาก

แหล2งผลิตท่ีน2าเช่ือถือ นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให�มีทีมงานคอย
ให�คําแนะนําและบริการท้ังก2อนและหลังการขาย  
 

5) ผลิตภัณฑ�กับนวัตกรรม 
 

จากความมุ2งม่ันในการดําเนินธุรกิจควบคู2ไปกับการ
ดูแลสังคมและส่ิงแวดล�อม บริษัทจึงได�ให�ความสําคัญต2อการ
คัดเลือกหรือสรรหาผลิตภัณฑ9ชนิดใหม2ๆ เข�ามาจําหน2ายเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�า โดยบริษัทได� นําเข�า
อะลูมิเนียมเกรดพิเศษสําหรับทําวัสดุมุงหลังคาเข�ามาจําหน2าย
เพ่ือเปXนวัสดุทางเลือกใหม2นอกเหนือจากการใช�วัสดุมุงหลังคา
ท่ั วไปภายใต� เครื่อ งหมายการค� า  “K-Roof” ซ่ึ งถื อ เปX น
นวัตกรรมใหม2สําหรับเทคโนโลยีก2อสร�างในอนาคต  
 

ด�วยคุณสมบัติพิเศษทางด�านโลหะของอะลูมิเนียม
ซ่ึงทนต2อการกัดกร2อน สามารถทนต2อฝนและกรดได� จึงทําให�
ไม2เกิดสนิมและไม2รั่วซึม ช2วยยืดอายุการใช�งานให�ยาวนาน 
สามารถสะท�อนความร�อนได�ดีส2งผลให�อุณหภูมิภายในอาคาร
ไม2สูงขึ้นตามสภาพอากาศภายนอก ทําให�เครื่องปรับอากาศ
ทํางานน�อยลง ช2วยประหยัดพลังงาน ประกอบกับหลังคา
อะลูมิเนียมมีนํ้าหนักเบากว2าวัสดุมุงหลังคาประเภทอื่นๆ จึง
สามารถลดโครงสร�างของหลังคาลงได� รวมท้ังลักษณะการ
ติดต้ังท่ีง2ายและรวดเร็ว เคล่ือนย�ายได�สะดวก ทําให�ประหยัด
ค2าใช�จ2ายในการติดต้ังและขนส2ง นอกจากน้ี หลังคาอะลูมิเนียม
ยังเปXนวัสดุทรงคุณค2าสามารถนํากลับมารีไซเคิลใช�งานใหม2ได� 
ซ่ึงถือได�ว2าเปXนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย2างคุ�มค2าสูงสุด  
 

เพ่ือเปXนการแสดงข�อมูลเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ9
หลังคาอะลูมิเนียมชีท “K-Roof” บริษัทจึงได� นําตัวอย2าง
ผลิตภัณฑ9 ดังกล2าวเข�ารับการทดสอบจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือเพ่ือทดสอบคุณสมบัติ
เรื่องการทนต2อการกัดกร2อน โดยผลการทดสอบกรดเกลือ 
3.5% พบว2าแผ2นหลังคาอะลูมิเนียมชีท K-Roof สามารถทน
ต2อการกัดกร2อนได�ดีกว2าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไป ด�วยคุณสมบัติ
ของอะลูมิเนียมซ่ึงแตกต2างจากเหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด9จะ
ทําหน�าท่ีเปXนช้ันปกปkองไม2ให� เกิดการกัดกร2อนขึ้นท่ีแผ2น
อะลูมิเนียมเม่ือทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ซ่ึงเหมาะกับอาคาร
บ�านเรือนชายฝ#�งทะเล โรงเล้ียงสัตว9  โรงพืชผลเกษตร – 
สารเคมี ท่ีอยู2ในสภาพแวดล�อมท่ีมีการกัดกร2อนสูง 
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นอกจากน้ี อะลูมิเนียมชีท K-Roof ยังผ2านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครธนบุรีในการทดสอบ
คุณสมบัติเรื่องการสะท�อนพลังงานรังสีอาทิตย9 (Solar Reflectance) ท่ีทดสอบด�วยเครื่อง Shimadzu UV-3100 (UV-VIS-NIR 
Recording Spectrophotometer) โดยค2าการทดสอบท่ีได�จะถูกนํามาคํานวณหาค2าการสะท�อนพลังงานรังสีอาทิตย9ตามมาตรฐาน 
ASTME903_82 และทดสอบวัดค2าการคายความร�อนด�วยเครื่อง Emissometer ของบริษัท Devices & Services รุ2น AE. จากผลการ
ทดสอบพบว2าอะลูมิเนียมชีท K-Roof จะดูดกลืนความร�อนได�น�อยกว2าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไป ทําให�อุณหภูมิใต�แผ2นหลังคาอะลูมิเนียมเย็น
กว2าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไปถึง 3-12 องศา  
 

ชิ้นงาน 
ค@าการสะท�อน 

พลังงานรังสีอาทิตย� (%) 
ค@าการดูดกลืน 

พลังงานรังสีอาทิตย� (%) 
ค@าการคายพลังงาน 

ความร�อน 

แผ2นอะลูมิเนียมผิวเรียบ 79.6 20.4 0.10 

แผ2นอะลูมิเนียมผิวส�ม 75.8 24.2 0.14 

แผ2นเหล็กอะลูซ้ิง 58.0 42.0 0.39 
 

ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเผยแพร2โฆษณาประชาสัมพันธ9 รวมท้ังให�ความรู�เกี่ยวกับผลิตภัณฑ9ชนิดผ2านส่ือส่ิงพิมพ9 ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส9 การฝ�กอบรม และการจัดสัมมนาตามสถานท่ีต2างๆ เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ รวมท้ังปลูกฝ#งค2านิยมการใช�
ผลิตภัณฑ9ท่ีเปXนมิตรกับส่ิงแวดล�อมให�เกิดขึ้นกับลูกค�าและผู�ท่ีสนใจท่ัวไป ซ่ึงจะเปXนอีกหนทางหน่ึงในการช2วยดูแลและรักษาส่ิงแวดล�อม
ให�คงอยู2ต2อไปอย2างยั่งยืน 
 

 

ฟvล9มปkองกันการกัดกร2อนท่ีเกิดกับผิว สนิมท่ีเกิดข้ึนกับผิวของหลังคาเหล็ก 
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9.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต@อความรับผิดชอบต@อสังคม 
 

ในปB 2557 ไม2พบการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย2อยท่ีส2งผลกระทบต2อความรับผิดชอบต2อสังคมและ/หรือการดําเนิน
ธุรกิจท่ีฝ;าฝ\นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการท้ัง 8 ข�ออย2างมีนัยสําคัญ 
 

9.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชน�ต@อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
 

 ในปB 2557 บริษัทได�เข�าร2วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน9ต2อสังคมและส่ิงแวดล�อม ดังน้ี 
 

1) บริจาคทองเหลืองและทองแดงม�วนสําหรับสร�างศาลาปฏิบัติธรรมให�กับวัดบ�านเด2นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ�านเด2น) อําเภอ
แม2แตง จังหวัดเชียงใหม2 

2) จัดกิจกรรม ''The Salaya Bike Community'' ท่ีโครงการเดอะ ศาลายา มอลล9 เพ่ือเชิญชวนชุมชนและสังคมบริเวณรอบๆ 
โครงการมาร2วมป#�นจักรยานเพ่ือรณรงค9ลดการใช�นํ้ามันในการเดินทาง รวมท้ังส2งเสริมให�ประชาชนท่ัวไปรักสุขภาพ และ
อนุรักษ9การท2องเท่ียวเชิงระบบนิเวศ  

 

9.5 การป9องกันการมีส@วนเกี่ยวข�องกับการคอรัปชั่น 
 

 บริษัทได�กําหนดนโยบายในการดําเนินการต2อต�านการทุจริตคอร9รัปช่ันไว�เปXนลายลักษณ9อักษรในจรรยาบรรณของบริษัท ซ่ึง
ได�ผ2านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล�วเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ9 2558 นอกจากน้ี บริษัทได�มีการดําเนินการเพ่ือปkองกันการมีส2วน
เกี่ยวข�องกับการทุจริตคอร9รัปช่ัน โดยการส่ือสารไปยังกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยกําหนดให�การดําเนินการทุก
กระบวนการอยู2ในขอบข2ายของกฎหมายอย2างเคร2งครัด หรือถ�าเกิดข�อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงานเน่ืองจากความประมาท 
รู�เท2าไม2ถึงการณ9 ก็ให�รับโทษตามกฎระเบียบ ข�อบังคับของบริษัท รวมท้ังข�อกฎหมายโดยไม2มีการว่ิงเต�นให�พ�นผิด  
 

ท้ังน้ี บริษัทได�เปvดโอกาสให�ผู�มีส2วนได�เสียทุกกลุ2มสามารถแจ�งข�อร�องเรียนหรือให�เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม2ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถร�องเรียนผ2านทางวาจา จดหมาย อีเมล9 เว็บไซต9 www.ppm.co.th 
หรือรายงานตรงต2อบริษัทผ2านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงมีการให�ข�อมูลในการติดต2ออย2างชัดเจนท้ังใน
เว็บไซต9 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําปB (แบบ 56-1) รวมท้ังรายงานประจําปBของบริษัทเพ่ือให�มีการตรวจสอบข�อมูลและรายงานต2อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเข�าสู2กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต2อไป  
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10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ9 2558 โดยมีกรรมการอิสระท้ัง 2 ท2านและ
กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท2านเข�าร2วมประชุมด�วย คณะกรรมการบริษัทได�ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถาม
ข�อมูลจากฝ;ายบริหารแล�วสรุปได�ว2า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด�านต2างๆ 5 องค9ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค9กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว2าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได�จัดให�มีบุคลากรอย2างเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการตามระบบได�อย2างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย2อย
ให�สามารถปkองกันทรัพย9สินของบริษัทและบริษัทย2อยจากการท่ีกรรมการหรือผู�บริหารนําไปใช�โดยมิชอบหรือโดยไม2มีอํานาจ รวมถึงการ
ทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย2างเพียงพอแล�ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข�ออื่น 
คณะกรรมการเห็นว2าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล�วเช2นกัน  
 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู�สอบบัญชีต@างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

- ไม2มี - 
 

10.3 หัวหน�างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งท่ี 4 ได�มีมติแต2งต้ังนางสาวรัตนาภรณ9 เพลินสุขดี 
ให�ดํารงตําแหน2งหัวหน�างานผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแต2วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 เน่ืองจากเปXนผู�มีประสบการณ9ในการ
ปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข�ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายใน 
ได�แก2 หลักสูตร CAE Forum 2013 หัวข�อ “บทบาทของผู�ตรวจสอบภายในและความคาดหวังของ Board/AC/CEO ต2อคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในเพ่ือมุ2งสู2เปkาหมายการเติบโตอย2างยั่งยืน” หลักสูตร CG Forum 4/2556 หัวข�อ “กรอบแนวทางระบบการควบคุม
ภายใน "The Update COSO's 2013 Internal Control: what the Board and Managements should do" นอกจากน้ี ยังมีความ
เข�าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นว2ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีดังกล2าวได�อย2างเหมาะสมเพียงพอ 
 

 ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแต2งต้ัง ถอดถอน โยกย�ายผู�ดํารงตําแหน2งหัวหน�าหน2วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต�อง
ผ2านการอนุมัติหรือได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บริษัทและบริษัทย2อยได�มีการตกลงเข�าทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล2าวเปXนรายการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทและบริษัทย2อยและเปXนไปตามเงื่อนไขการค�าท่ัวไป ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติให�ฝ;ายจัดการมีอํานาจเข�าทํารายการ
ระหว2างกันท่ีมีเงื่อนไขการค�าท่ัวไป โดยฝ;ายจัดการสามารถทําธุรกิจดังกล2าวหากธุรกรรมเหล2าน้ันมีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะ
เดียวกันกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู2สัญญาท่ัวไปในสถานการณ9เดียวกันด�วยอํานาจต2อรองทางการค�าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตน
มีสถานะเปXนกรรมการ ผู�บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข�อง 

 

สําหรับงวดบัญชีรายปBส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทย2อยมีรายการกับบุคลท่ีเกี่ยวโยงกัน
โดยผู�สอบบัญชีของบริษัทได�เปvดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทําหน�าท่ีสอบทานแล�ว
และมีความเห็นว2า รายการระหว2างกันทุกรายการเปXนการทํารายการอย2างสมเหตุสมผลและเปXนไปในทางการค�าปกติ โดยมีรายละเอียด
ดังต2อไปน้ี  
 

12.1 การทํารายการระหว@างกัน 
 

รายการระหว2างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งในปB 2556 และปB 2557 มีดังน้ี  
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
ลักษณะรายการและ

ความสัมพันธ9 

มูลค2ารายการ  
(ล�านบาท) ความจําเปXนและสมเหตุสมผล 

ปB 2556 ปB 2557 
     

1. บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิ
เบ้ิ ล  แ พ ค เก จ จิ้ ง  จํ ากั ด 
(PFP) – ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิด
อ2อนตัว 

ลักษณะรายการ 
1. รายได�จากการขายสินค�า 
2. ลูกหน้ีการค�า 
3. ซ้ือสินค�า 
4. เจ�าหน้ีการค�า 
5. ซ้ือทรัพย9สิน 
6. ลูกหน้ีอื่น 
 

ลักษณะความสัมพันธ9 
PFP เปXนบริษัทย2อยของบริษัท 
โดยบริษัทถือหุ�นในสัดส2วนร�อย
ละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริษัท มีอํ านาจควบคุมการ
บริหารงานของ PFP ท้ังหมด 

 
14.219 
2.439 
2.328 

- 
- 
- 

 
11.718 
5.695 

- 
- 

0.215 
0.001 

 
 

บริษัทขายสินค�าท่ีเปXนวัสดุและวัตถุดิบให�กับ 
PFP เพ่ือนําไปผลิตสินค�าตามคําส่ังซ้ือให�กับ
ลูกค�าของ PFP โดยบริษัทกําหนดราคาขาย
สินค�าให� PFP โดยพิจารณาจากต�นทุนสินค�า
บวกด�วยอัตรากําไรขั้นต�น รวมท้ังกําหนด
เงื่อนไขทางการค�าเช2นเดียวกันกับการขาย
สินค�าให�กับลูกค�ารายอื่นๆ โดยสินค�าส2วน
ใหญ2ท่ีจําหน2ายให�กับ PFP บริษัทเปXนผู�แทน
จําหน2ายและผู�นําเข�าโดยตรง 
 

บริษัทซ้ือทรัพย9สินประเภทเครื่องใช�และ
อุปกรณ9สํานักงานจาก PFP โดยราคาขาย
เปXนไปตามราคาตลาด สําหรับรายการ
ลูกหน้ีอื่นเปXนการส2งคืนสินค�าให�กับ PFP 
เน่ืองจากสินค�ามีป#ญหาจากการรับคืนมา
จากลูกค�าท่ีขายสินค�าโดย PPM 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว2า

11. รายการระหว@างกัน 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
ลักษณะรายการและ

ความสัมพันธ9 

มูลค2ารายการ  
(ล�านบาท) ความจําเปXนและสมเหตุสมผล 

ปB 2556 ปB 2557 

รายการดังกล2าวเปXนไปตามความจําเปXนและ
มีความสมเหตุสมผล รวมท้ังเปXนการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท 

     

2. บริษัท พรพรหมดิสทริ
บิ ว ช่ั น  จํ า กั ด  (PPD) – 
ประกอบธุรกิจนําเข�าและจัด
จํ าห น2 าย อ ะ ไห ล2 สํ าห รั บ
เครื่องปรับอากาศ 

ลักษณะรายการ 
1. รายได�จากการขายสินค�า 
2. ลูกหน้ีการค�า 
3. ซ้ือสินค�า 
4. เจ�าหน้ีการค�า 
 

ลักษณะความสัมพันธ9 
ผู�บริหารและผู�ถือหุ�นใน PPD 
มีความเกี่ยวข�องเปXนเครือญาติ
กับนายชํานาญ พรพิไลลักษณ9 
กรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ2
ของบริษัท 

 
0.865 

- 
0.199 
0.018 

 

 
0.005 

- 
0.131 
0.010 

 

บริ ษัทขาย สินค� าให� กับ  PPD เพ่ือ นําไป
จําหน2ายต2อให�กับลูกค�าของ PPD โดยบริษัท
กํ าห น ด ราค าข าย สิ น ค� า ให�  PPD โด ย
พิจารณาจากต�นทุนสินค�าบวกด�วยอัตรา
กําไรขั้นต�น รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขทางการ
ค�าเช2นเดียวกันกับการขายสินค�าให�กับลูกค�า
รายอื่นๆ  
 

ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทไม2ได�มีการเก็บสตrอ
ค สินค� าป ระ เภทข� อต2 อต2 างๆ  เช2 น  ท2 อ
ทองแดงยี่ ห� ออื่ นๆ  ลวดเช่ือม  ข� ออ2 อน
ทองแดง ฯลฯ บริ ษัทจึงได� ส่ั ง ซ้ือ สินค� า
ดังกล2าวจาก PPD ในราคาตลาดเพ่ือนํามา
จัดจําหน2ายให�แก2ลูกค�าของบริษัท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว2า
รายการดังกล2าวเปXนไปตามความจําเปXนและ
มีความสมเหตุสมผล รวมท้ังเปXนการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท 

     

นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ9 ลักษณะรายการ 
ค2าเช2าจ2าย 
 
ลักษณะความสัมพันธ9 
มารดาของนายชํานาญ พร
พิไลลักษณ9 กรรมการและผู�ถือ
หุ�นรายใหญ2ของบริษัท 

 
1.055 

 
1.055 

บริษัททําสัญญาเช2าอาคารสํานักงาน 3 ช้ัน 
ขนาดพ้ืนท่ีใช�สอยรวม 650 ตร.ม.จากนาง
เตือนใจ พรพิไลลักษณ9 โดยมีระยะเวลาการ
เช2า 3 ปB เริ่มต้ังแต2วันท่ี 1 ส.ค.2557 – 31 
ก.ค.2560 ในอัตราค2าเช2าราย 3 เดือน งวด
ละ 263,700 บาท ซ่ึงเปXนอัตราเดียวกับ
สัญญาเช2าระหว2างนางเตือนใจ พรพิไล
ลั ก ษ ณ9  กั บ สํ า นั ก ง าน ท รั พ ย9 สิ น ส2 ว น
พระมหากษัตริย9 (ราคาทุน) ซ่ึงมีระยะเวลา
การเช2า 3 ปB เริ่มต้ังแต2วันท่ี 1 ส.ค.2557 – 
31 ก.ค.2560 ในอัตราค2าเช2ารายเดือนๆ ละ 
87,900 บาท  
 
 



 
 

 

- 66 - 

  

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
ลักษณะรายการและ

ความสัมพันธ9 

มูลค2ารายการ  
(ล�านบาท) ความจําเปXนและสมเหตุสมผล 

ปB 2556 ปB 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
อัตราค2าเช2าดังกล2าวเปXนไปตามอัตราค2าเช2า
ท่ีสํานักงานทรัพย9สินส2วนพระมหากษัตริย9
เรียกเก็บตามจริง เปXนรายการท่ีมีความ
สมเหตุสมผล โดยผู�ให�เช2ามิได�มีส2วนได�เสีย
หรือได�รับผลประโยชน9ใดๆ จากการให�เช2า
อาคาร 

 

รายการเงินให�กู�ยืมระหว2างบริษัทกับบริษัทย2อยและกรรมการ 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
ลักษณะรายการและ

ความสัมพันธ� 

มูลค@ารายการ 
(ล�านบาท) ความจําเป&นและสมเหตุสมผล 

ปI 2556 ปI 2557 
     

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล 

แพคเกจจิ้ง จํากัด (PFP) – 

ประกอบ ธุรกิ จผ ลิตและ

จําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิด

อ2อนตัว 

 

 

ลักษณะรายการ 

PFP กู�ยืมเงินจากบริษัท 

ดอกเบ้ียค�างรับ 

 

ลักษณะความสัมพันธ9 
PFP เปXนบริษัทย2อยของบริษัท 
โดยบริษัทถือหุ�นในสัดส2วนร�อย
ละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริ ษัท มีอํ านาจควบ คุมการ
บริหารงานของ PFP ท้ังหมด 

 

38.00 

0.360 

 

 

43.00 

0.616 

บริษัทให�การสนับสนุนทางการเงินแก2บริษัท 
PFP เพ่ือใช�เปXนเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัทในช2วงเริ่มต�นประกอบกิจการ ซ่ึง
บริษัท PFP ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินกับบริษัท 
จํานวน 5 ครั้ง ในปB 2557 ได�ชําระคืนต�น
เงินพร�อมดอกเบ้ียตามกําหนดการครบชําระ 
พร�อมท้ังทําสัญญากู�ยืมเงินใหม2ดังน้ี 
 

1) วันท่ี 6 พ.ค.2557 อัตราดอกเบ้ียร�อย
ละ 3.20 ต2อปB 

กําหนดชําระต�นเงินพร�อมดอกเบ้ียในวันท่ี 1 
พ.ค.2558 

2) วันท่ี 3 ก.ค.2557 อัตราดอกเบ้ียร�อย
ละ 3.20 ต2อปB 

กําหนดชําระต�นเงินพร�อมดอกเบ้ียในวันท่ี 1 
ก.ค.2558 

3) วันท่ี 14 ก.ค.2557 อัตราดอกเบ้ียร�อย
ละ 3.20 ต2อปB 

กําหนดชําระต�นเงินพร�อมดอกเบ้ียในวันท่ี 
10 ก.ค.2558 

4) วันท่ี 28 ส.ค.2557 อัตราดอกเบ้ียร�อย
ละ 3.20 ต2อปB 

กําหนดชําระต�นเงินพร�อมดอกเบ้ียในวันท่ี 
20 ส.ค.2558  
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
ลักษณะรายการและ

ความสัมพันธ� 

มูลค@ารายการ 
(ล�านบาท) ความจําเป&นและสมเหตุสมผล 

ปI 2556 ปI 2557 

5) วันท่ี 25 พ.ย.2557 อัตราดอกเบ้ียร�อย
ละ 3.20 ต2อปB 

กําหนดชําระต�นเงินพร�อมดอกเบ้ียในวันท่ี 
20 พ.ย.2558 

 

หมายเหตุ : บริษัทอ�างอิงอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู�ระยะส้ันท่ีบริษัทได�รับจากธนาคาร
พาณิชย9 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว2า
รายการดังกล2าวเปXนไปตามความจําเปXนและ
มีความสมเหตุสมผล รวมท้ังเปXนการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท 

     

บริษัท โซลาร9 พีพีเอ็ม จํากัด 

(Solar PPM) – ป ร ะก อ บ

ธุ ร กิ จ เปX น ตั ว แ ท น แ ล ะ

ให�บริการ ออกแบบ จัดหา 

และ ติ ด ต้ั งอุ ป ก รณ9 ผ ลิ ต

กระแสไฟฟkาโดยใช�พลังงาน

ทางเลือก 

 

ลักษณะรายการ 

ลูกหน้ีอื่น 

 

ลักษณะความสัมพันธ9 
Solar PPM เปX น บ ริ ษั ท ย2 อ ย

ของบริษัท โดยบริษัทถือหุ�นใน

สัดส2วนร�อยละ 99.96 ของทุน

จดทะเบียน บริษัทมีอํานาจ

ควบคุมการบริหารงานของ 

Solar PPM ท้ังหมด 

 

- 

 

0.074 

บริษัทได�ให�ความช2วยเหลือทางการเงินโดย

การสํารองจ2ายค2าใช�จ2ายในการจัดต้ังบริษัท

ให�กับ Solar PPM  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว2า

รายการดังกล2าวเปXนไปตามความจําเปXนและ

มีความสมเหตุสมผล รวมท้ังเปXนการดําเนิน

ธุรกิจตามปกติของบริษัท 

     

นางกนกกร  แทนไกรศร 

 

ลักษณะรายการ 

เจ�าหน้ีอื่น 

 

ลักษณะความสัมพันธ9 
กรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ2

ของบริษัท 

 

0.288 

 

1.241 

นางกนกกร แทนไกรศร ได� สํ ารองเงิน
จํ านวนห น่ึ ง เพ่ื อ เปX น ค2 า ใช� จ2 าย ในก าร
ดําเนินงานต2างๆ รวมถึงงานประชาสัมพันธ9
ศูนย9การค�า เดอะ ศาลายา มอลล9 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว2า
รายการดังกล2าวเปXนไปตามความจําเปXนและ
มีความสมเหตุสมผล รวมท้ังเปXนการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท 
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รายการ ปI 2555 ปI 2556 ปI 2557 

อัตราส@วนสภาพคล@องทางการเงิน 

อัตราส2วนสภาพคล2อง เท2า            1.62  1.21 1.17 

อัตราส2วนสภาพคล2องหมุนเร็ว เท2า            0.56  0.39 0.33 

อัตราส2วนสภาพคล2องกระแสเงินสด เท2า            0.33  (0.01) 0.05 

อัตราส2วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค�า ครั้ง/รอบ            5.61  6.00 5.48 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน      65.12  60.86 66.63 

อัตราส2วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือ ครั้ง/รอบ            2.58  2.55 2.04 

ระยะเวลาขายสินค�าเฉล่ีย วัน    141.36  143.20 179.34 

อัตราส2วนหมุนเวียนเจ�าหน้ี ครั้ง/รอบ          12.99  13.17 19.42 

ระยะเวลาชําระหน้ี วัน          28.09  27.72 18.80 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน    178.39  176.35 227.18 

อัตราส@วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตรากําไรขั้นต�น ร�อยละ         11.32  13.02 11.70 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ร�อยละ            3.50  5.09 1.36 

อัตรากําไรอื่น ร�อยละ 0.80 (2.07) 0.29 

อัตราส2วนเงินสดต2อการทํากําไร เท2า            3.33  (0.10) 1.96 

อัตรากําไรสุทธิ ร�อยละ            4.07  2.55 1.15 

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น ร�อยละ         11.41  7.22 2.69 

อัตราส@วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย9 ร�อยละ 5.62 3.31 1.18 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย9ถาวร ร�อยละ 83.18 45.40 22.55 

อัตราการหมุนของสินทรัพย9 เท2า 1.41 1.31 1.04 

อัตราส@วนวิเคราะห�นโยบายทางการเงิน     

อัตราส2วนหน้ีสินต2อสินทรัพย9รวม เท2า 0.50 0.56 0.56 

อัตราส2วนหน้ีสินต2อส2วนของผู�ถือหุ�น เท2า            1.01  1.27 1.28 

อัตราส2วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย  เท2า 19.81  1.53 4.47 

อัตราส2วนความสามารถชําระภาระผูกพัน เท2า 1.32 0.07 2.20 

อัตราการจ2ายเงินป#นผล ร�อยละ 29.78 40.10 63.24 

 

12. ข�อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
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13.1 ภาพรวมผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
 

1) ภาพรวมการดําเนินงานในปIท่ีผ@านมา 
 

 บริษัทประกอบธุรกิจเปXนผู�จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะเพ่ือใช�เปXนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมและวัสดุเพ่ือใช�ในงานก2อสร�าง 
นอกจากน้ี ยังได�ขยายการลงทุนสู2ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย9เพ่ือให�เช2า รวมท้ังจัดต้ังบริษัทย2อยเพ่ิมขึ้นอีก 2 แห2งในปB 2556 และปB 
2557 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน2ายบรรจุภัณฑ9ชนิดอ2อนตัว และเปXนตัวแทนจําหน2ายและให�บริการออกแบบ จัดหา และติดต้ัง
อุปกรณ9ผลิตกระแสไฟฟkาโดยใช�พลังงานทางเลือกอื่นท่ีนอกเหนือจากพลังงานส้ินเปลือง  
 

 ท้ังน้ี ในปB 2557 บริษัทมีรายได�ลดลงจากเดิม จํานวน 210.62 ล�านบาท เน่ืองจากลูกค�าในกลุ2มภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมก2อสร�างต2างได�รับผลกระทบจากสถานการณ9ทางการเมืองภายในประเทศท่ียืดเยื้อมาต้ังแต2ช2วงปลายปB 2556 จนถึงไตรมาส 
2 ของปB 2557 และถึงแม�ว2าสถานการณ9ทางการเมืองจะเริ่มคล่ีคลายในช2วงครึ่งปBหลัง แต2ภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ภาคส2วนก็ยัง
ชะลอการผลิตและการลงทุนเพ่ือรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจ 
 

2) ผลการดําเนินงาน 
 

ก)  รายได� 
 

 

สําหรับปI ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปI 2556 ปI 2557 
เพ่ิม / (ลด) 

จํานวน ร�อยละ 

รายได� :     

รายได�จากการขายสุทธิ 1,565.66 1,314.91 (250.75) (16.02) 

รายได�จากการให�เช2าและให�บริการ - 6.88 6.88 100.00 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (32.81) 3.86 36.67 111.76 

รายได�อื่น 15.40 11.99 (3.41) (22.14) 

รวมรายได� 1,548.25 1,337.64 (210.62) (13.60) 

ค@าใช�จ@าย :     

ต�นทุนขาย 1,361.85 1,148.84 (213.01) (15.64) 

ต�นทุนจากการให�เช2าและให�บริการ - 18.24 18.24 100.00 

ค2าใช�จ2ายในการขาย 47.46 56.08 8.62 18.16 

ค2าใช�จ2ายในการบริหาร 76.64 80.68 4.04 5.27 

รวมค@าใช�จ@าย 1,485.95 1,303.84 (182.11) (12.26) 

รายได�สูงกว2าค2าใช�จ2าย 62.31 33.80 (28.51) (45.76) 
 

13. การวิเคราะห�และคําอธิบายของฝVายจัดการ 
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ผลิตภัณฑ�และบริการ ปI 2556 ปI 2557 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

จํานวน ร�อยละ 

กลุ2มผลิตภัณฑ9วัตถุดิบอุตสาหกรรม    1,089.47    932.67  (156.80)  (14.39)  

กลุ2มผลิตภัณฑ9วัสดุก2อสร�าง       476.19    382.24          (93.95)           (19.73)  

รวม    1,565.66  1,314.91       (250.76)           (16.02)  
 

 ในปB 2557 บริษัทมีรายได�รวมท้ังส้ิน 1,337.64 ล�านบาท ลดลงจากปB 2556 จํานวน 210.62 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 
13.60 โดยบริษัทมีรายได�จากการขายสุทธิลดลง จํานวน 250.75 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 16.02 เม่ือเทียบกับปBท่ีผ2านมา เปXนผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงเน่ืองจากป#ญหาความไม2สงบทางการเมืองภายในประเทศในช2วงครึ่งปBแรก และถึงแม�ว2าสถานการณ9
ทางการเมืองจะเริ่มคล่ีคลายและมีความชัดเจนมากขึ้นในช2วงครึ่งปBหลัง แต2ภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอการลงทุนหรือการผลิตเพ่ือรอดู
การฟ\]นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบกับยังมีกําลังการผลิตส2วนเกินอยู2ในหลายอุตสาหกรรม เช2น อุตสาหกรรมยานยนต9 
อุตสาหกรรมเครื่องใช�ไฟฟkา เปXนต�น การแข2งขันทางด�านราคาวัสดุก2อสร�างทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงป#ญหาการขาดแคลนด�าน
แรงงานทําให�ผู�ประกอบการต2างชะลอการลงทุนในโครงการต2างๆ  
 

 ท้ังน้ี ในปBท่ีผ2านมาบริษัทมีรายได�จากการให�เช2าและให�บริการพ้ืนท่ีในโครงการเดอะ ศาลายา คอมมูนิต้ีมอลล9 เปXนปBแรก 
จํานวน 6.88 ล�านบาท และมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น 36.67 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 111.76 สําหรับรายได�อื่นลดลง 
จํานวน 3.42 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 22.19 เม่ือเทียบกับปB 2556 ท่ีสําคัญจากรายได�จากค2าสนับสนุนทางการตลาดและดอกเบ้ีย
รับลดลง ในขณะท่ีบริษัทมีรายได�อื่นเพ่ิมขึ้นจากการยึดเงินประกันผู�เช2าท่ีผิดเงื่อนไขในสัญญาโครงการเดอะ ศาลายา มอลล9 จํานวน 
3.55 ล�านบาท  
 

ข) ต�นทุนขายและค@าใช�จ@าย 
 

ต�นทุนขายและบริการ 
 

ในปB 2557 บริษัทมีต�นทุนขายและต�นทุนจากการให�เช2าและให�บริการ จํานวน 1,167.08 ล�านบาท ลดลงจากปBก2อน 194.77 
ล�านบาท คิดเปXนร�อยละ 14.30 เม่ือพิจารณาสัดส2วนต�นทุนขายและบริการต2อยอดขายปB 2557 คิดเปXนร�อยละ 88.30 เพ่ิมขึ้นจากปBก2อน
ร�อยละ 1.51 เน่ืองจากสภาวะการแข2งขันท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซา ทําให�บริษัทยังคงมีต�นทุนจากการให�เช2าและ
ให�บริการเพ่ิมขึ้นจากการรับรู�รายได�ของโครงการเดอะ ศาลายา มอลล9  
 

ค2าใช�จ2ายในการขายและบริหาร 
 

บริษัทมีค2าใช�จ2ายในการขายและบริหารในปB 2557 เท2ากับ 136.76 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากปBก2อน 12.66 ล�านบาท คิด
เปXนร�อยละ 10.20 ค2าใช�จ2ายในการขายและบริหารในเพิ่มขึ้นจากปBก2อน เนื่องจากบริษัทมียอดขายลดลง  นอกจากน้ียังมีผลมาจาก
การเพ่ิมจํานวนพนักงานเพ่ือให�เพียงพอต2อการขยายธุรกิจ  
 

ต�นทุนทางการเงิน 
 

บริษัทมีต�นทุนทางการเงินในปB 2557 เท2ากับ 12.04 ล�านบาท เพ่ิมขึ้นจากปBก2อน 2.36 ล�านบาท คิดเปXนร�อยละ 24.38 
เน่ืองจากบริษัทต�องใช�เงินลงทุนกับการก2อสร�างและการปรับปรุงพ้ืนเช2ามาก สําหรับโครงการเดอะ ศาลายา โดยหากพิจารณาอัตราส2วน
ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียพบว2าความสามารถในการชําระดอกเบ้ียของบริษัทในปB 2557 เท2ากับ 2.81 เท2า ลดลงจากปBก2อน 
3.63 เท2า เน่ืองจากปB 2557 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 
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ภาษีเงินได�นิติบุคคล 
 

ในปB 2557 บริษัทมีภาระภาษีเงินได�นิติบุคคล จํานวน 6.58 ล�านบาท เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการกําไรจากการ
ดําเนินงานลดลงจากปB 2556  
 

กําไรสุทธิ 
 

ในปB 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิ เท2ากับ 15.18 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 1.15 ของรายได�จากการขายสุทธิและรายได�จาก
การให�เช2าและให�บริการ ลดลงจากปB 2556 ท่ีมีผลกําไรสุทธิเท2ากับ 39.90 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 2.55 ของรายได�จากการขาย
สุทธิและรายได�จากการให�เช2าและให�บริการ ส2งผลให�สัดส2วนกําไรสุทธิต2อรายได�จากการขายสุทธิและรายได�จากการให�เช2าและให�บริการ
ลดลงร�อยละ 1.40 หรือกําไรสุทธิลดลงประมาณ 61.95% เม่ือเทียบกับปBก2อน เน่ืองจากเหตุดังน้ี 
 

o ยอดขายไม2เปXนไปตามเปkาหมาย ส่ืบเน่ืองจากการเมืองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาอย2างต2อเน่ือง  
ประกอบการส2งออกของประเทศลดลงทําให�คําส่ังซ้ือโดยรวมลดลงด�วย 

o ในส2วนของต�นทุนขายและบริการ รวมท้ังค2าใช�จ2ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เปXนผลมาจากการเพ่ิมจํานวน
พนักงานเพ่ือให�เพียงพอต2อการขยายธุรกิจและรองรับธุรกิจใหม2ด�วย 

o มีการปรับปรุงรายการบัญชีการรับรู�รายได�ท่ียังเปXนสิทธ์ิแต2ป#จจุบันยังไม2ได�รับชําระเงิน  
 

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น 
 

เม่ือพิจารณาถึงกําไรต2อหุ�นจะเห็นว2ากําไรต2อหุ�นขั้นพ้ืนฐานของปB 2556-2557 (คํานวณโดยใช�มูลค2าท่ีตราไว�เท2ากับ 1 บาทต2อ
หุ�น) เท2ากับ 0.25 และ 0.095 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (Return on Equity : ROE) จะเห็นว2าอัตรา
ผลตอบแทนดังกล2าวปรับตัวลดลงตามกําไรสุทธิท่ีลดลง โดยในปB 2556-2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�นเท2ากับร�อยละ 7.22 
และร�อยละ 2.69 ตามลําดับ และเช2นเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย9รวมของบริษัทก็ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยใน
ปB 2556-2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย9รวมเท2ากับร�อยละ 3.31 และร�อยละ 1.18 ตามลําดับ 
 

ค. ฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย9 
 

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย9รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 เท2ากับ 
1,278.43 ล�านบาท และ 1,284.20 ล�านบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 5.77 ล�านบาท คิดเปXนร�อยละ 0.45 ท้ังน้ี รายละเอียดของสินทรัพย9
หลักท่ีสําคัญของบริษัทสามารถสรุปได�ดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค�า 
 

บริษัทมียอดลูกหน้ีการค�าก2อนหักค2าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 256.78 ล�านบาท และ 225.82 ล�านบาท ตามลําดับ คิดเปXน
สัดส2วนต2อสินทรัพย9รวมเท2ากับร�อยละ 20.09 และ 17.58 ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในปB 2557 ประมาณ 66.63 วัน ซ่ึงมาก
ขึ้นเม่ือเทียบกับระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในปB 2556 ท่ีประมาณ 61 วัน อย2างไรก็ตาม ยังคงสอดคล�องกับนโยบายในการให�เครดิตกับลูกค�า
ท่ีบริษัทกําหนดไว�ประมาณ 30-120 วัน ขึ้นอยู2กับประเภทของผลิตภัณฑ9และสถานะของลูกค�า โดยในปB 2557 บริษัทมีสัดส2วนลูกหน้ี
การค�าก2อนหักค2าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต2อรายได�จากการขายเท2ากับร�อยละ 17.08 ในขณะท่ีสัดส2วนดังกล2าวคิดเปXนร�อยละ 16.40 ในปB 
2556  
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ระยะเวลาค�างชําระ 
31 ธ.ค.2556 31 ธ.ค.2557 

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ 

ยังไม2ถึงกําหนดชําระ 179.05 69.73 144.34 63.92 

เกินกําหนด :     

- น�อยกว2าหรือเท2ากับ 3 เดือน  64.90 25.27 70.35 31.15 

- มากกว2า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2.05 0.80 2.62 1.16 

- มากกว2า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1.38 0.54 1.31 0.58 

- มากกว2า 12 เดือนขึ้นไป 9.40 3.66 7.20 3.19 

รวม 256.78 100.00 225.82 100.00 

หัก ค2าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7.93)  (7.32)  

ลูกหนี้การค�า – สุทธิ 248.85  218.50  

 
จากตารางข�างต�น จะเห็นได�ว2า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลูกหน้ีการค�าท่ียังไม2ถึงกําหนดชําระ

ของบริษัทมีสัดส2วนร�อยละ 69.73 และร�อยละ 63.92 ของยอดลูกหน้ีการค�ารวม ตามลําดับ โดยลูกหน้ีท่ีค�างชําระเกินกําหนดส2วนใหญ2
ล�วนแล�วแต2เปXนลูกหน้ีช้ันดี แต2บริษัทยังไม2สามารถเรียกเก็บเงินได�เน่ืองจากอยู2ระหว2างรอให�ถึงงวดการวางบิลของลูกค�าหรือเปXนการ
ทยอยส2งสินค�าให�แก2ลูกค�า ทําให�บริษัทยังไม2สามารถวางบิลได�จนกว2าบริษัทจะส2งสินค�าจนครบตามจํานวนท่ีลูกค�าได�ส่ังซ้ือไว�  
 

ท้ังน้ี บริษัทได�พิจารณาต้ังสํารองค2าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับปB 2556 จํานวน 7.93 ล�านบาท และ 7.32 ล�านบาท ในปB 
2557 โดยบริษัทมีนโยบายในการต้ังค2าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนสําหรับลูกหน้ีท่ีไม2มีการเคล่ือนไหวและค�างชําระเกินกว2า 360 วัน 
นอกจากน้ี บริษัทอาจพิจารณาต้ังค2าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีไม2มีการเคล่ือนไหวและค�างชําระเกินกว2า 240 วัน แต2ไม2เกิน 360 
วัน โดยฝ;ายบัญชีและฝ;ายการตลาดจะร2วมกันพิจารณาโดยแบ2งออกเปXน 2 กรณี คือ สํารองเต็มจํานวนสําหรับยอดหน้ีท่ีพิจารณาแล�ว
เห็นว2ามีแนวโน�มจะเรียกเก็บหน้ีไม2ได�และจะต้ังสํารองครึ่งหน่ึงสําหรับยอดหน้ีท่ีพิจารณาแล�วเห็นว2ายังมีแนวโน�มท่ีจะสามารถเรียกเก็บ
หน้ีจากลูกค�าได�อีก   
 

สินค�าคงเหลือ 
 

บริษัทมีสินค�าคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท2ากับ 583.58 ล�านบาท และ 545.38 ล�านบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ซ่ึงคิดเปXนอัตราส2วนสินค�าคงเหลือต2อสินทรัพย9รวมท้ังหมดเท2ากับร�อยละ 45.44 และร�อยละ 42.66 ตามลําดับ เน่ืองจาก
เดือนธันวาคม 2557 มีวันหยุดตามประเพณีมาก  ลูกค�าส2วนใหญ2ชะลอการรับเข�าสินค�า อย2างไรก็ดีสินค�าท่ีบริษัทรับเข�าช2วงส้ินปB 2557 
ส2วนใหญ2รอส2งมอบให�ลูกค�าตามคําส่ังซ้ือในช2วงต�นปB 2558 และสํารองให�แก2ลูกค�าตามนโยบายของบริษัทด�วย ส2งผลให�สินค�าคงเหลือ
เม่ือเทียบกับยอดขายเพ่ิมขึ้น โดยอัตราส2วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือของบริษัทในปB 2557 เท2ากับ 2.04 ครั้ง หรือคิดเปXนระยะเวลาใน
การขายสินค�าเฉล่ียประมาณ 179 วัน เปรียบเทียบกับในปB 2556 อัตราส2วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือและระยะเวลาการขายสินค�าเฉล่ียมี
จํานวนเท2ากับ 2.55 ครั้ง และ 143 วัน ตามลําดับ 
 

การต้ังสํารองสําหรับสินค�าคงเหลือของบริษัทน้ัน เน่ืองจากบริษัทเปXนผู�จัดจําหน2ายผลิตภัณฑ9โลหะซ่ึงเปXนวัสดุพ้ืนฐานท่ีใช�เปXน
วัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุสําหรับงานระบบในการก2อสร�าง ดังน้ัน สินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน2ายส2วนใหญ2จึงเปXนสินค�าท่ีไม2มีการล�าสมัย
และไม2มีส2วนสูญเสียจากการเก็บรักษา รวมท้ังสินค�าคงเหลือส2วนใหญ2จะมีคําส่ังซ้ือจากลูกค�ารองรับอยู2 เพียงรอกําหนดส2งมอบท่ีแน2นอน 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการส่ังซ้ือสินค�าของบริษัทเปXนการส่ังซ้ือตามยอดส่ังซ้ือล2วงหน�าจากลูกค�าบวกด�วยปริมาณสินค�าท่ีสํารองให�แก2ลูกค�าตาม
นโยบายของบริษัท ทําให�บริษัทไม2มีนโยบายในการต้ังสํารองสินค�าคงเหลือล�าสมัย  
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ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ9 
 

สินทรัพย9ถาวรส2วนใหญ2ของบริษัท ประกอบด�วย ท่ีดินและอาคารคลังสินค�าท่ีตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม และท่ีตําบล
หนองข�างคอก จังหวัดชลบุรี รวมถึงรถบรรทุกเพ่ือใช�ในการขนส2งสินค�า โดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ9สุทธิของบริษัท ณ ส้ินปB 2557 มี
จํานวน 130.02 ล�านบาท ลดลงจากปB 2556 ท่ีมีจํานวน 136.47 ล�านบาท คิดเปXนอัตราลดลงร�อยละ 4.72 เน่ืองจากการหักค2าเส่ือม
ราคาของมูลค2าสินทรัพย9ท่ีกิจการใช�ประโยชน9ประจํางวด  
 

ง. สภาพคล@อง 
 

กระแสเงินสด 
 

 ปI 2556 ปI 2557 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  (7.63) 35.17 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (156.41) (19.64) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 153.00 (23.39) 

เงินสดและรายการเทียบเท2าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (11.04) (7.86) 
 

สภาพคล2องของกระแสเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลดลงจํานวน 7.86 ล�านบาท ซ่ึงลดลงน�อยกว2าปB 2556 ท่ีจํานวน 
11.04 ล�านบาท เน่ืองมาจากบริษัทได�นําเงินสดสุทธิท่ีได�มาจากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น จํานวน 35.17 ล�านบาท ซ่ึงเปXนผลมาจากกําไร
จากการดําเนินงานก2อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย9และหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น จํานวน 58.12 ล�านบาท สินทรัพย9ดําเนินงานลดลง 
จํานวน 1.21 ล�านบาท และหน้ีสินดําเนินงานลดลง จํานวน 15.11 ล�านบาท ไปใช�ในกิจกรรมลงทุน จํานวน 19.64 ล�านบาท เพ่ือลงทุน
ในโครงการเดอะศาลายา มอลล9 และใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 23.39 ล�านบาท จากการเพ่ิมขึ้น/ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู�ยืมระยะส้ัน และการลดลงของเงินกู�ยืมระยะยาว รวมถึงการจ2ายดอกเบ้ียและเงินป#นผล ท้ังน้ี มีเงินสดและรายการเทียบเท2าเงินสดต�น
งวดยกมาจํานวน 18.06 ล�านบาท เปXนผลทําให�กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท2าเงินสดคงเหลือจํานวน 10.20 ล�านบาท ณ ส้ินปB 
2557   
 

อัตราส2วนสภาพคล2องและวงจรเงินสด (Cash Cycle) 
 

ในปB 2556-2557 บริษัทมีอัตราส2วนสภาพคล2องเท2ากับ 1.21 เท2า และ 1.17 เท2า ตามลําดับ และมีอัตราส2วนสภาพคล2องหมุน
เร็วเท2ากับ 0.39 เท2า และ 0.33 เท2า ตามลําดับ นอกจากน้ี ในปB 2557 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย จํานวน 66.98 วัน และ
ระยะเวลาในการขายสินค�า จํานวน 179.34 วัน ในขณะท่ีมีระยะเวลาในการชําระหน้ี จํานวน 18.80 วัน ซ่ึงส2งผลให�วงจรเงินสดของ
บริษัทมีจํานวนเท2ากับ 227.18 วัน ซ่ึงระยะเวลาวงจรเงินสดดังกล2าวแสดงให�เห็นถึงช2วงเวลาท่ีบริษัทมีความจําเปXนท่ีจะต�องใช�เงินทุน
หมุนเวียนจากแหล2งเงินทุนอื่นมาเสริมสภาพคล2อง เช2น เงินกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

จ. แหล@งท่ีมาของเงินทุน 
 

หน้ีสินรวม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท2ากับ 721.17 ล�านบาท โดยแบ2งเปXนหน้ีสินหมุนเวียน เท2ากับ 698.77 ล�าน
บาท และหน้ีสินไม2หมุนเวียน เท2ากับ 22.41 ล�านบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปBก2อน จํานวน 6.58 ล�านบาท หรือคิดเปXนร�อยละ 0.92 
เน่ืองจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินรวมถึงเจ�าหน้ีค2าก2อสร�างและซ้ือทรัพย9สินเพ่ิมขึ้น  
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เน่ืองจากวงเงินกู�ยืมจากธนาคารส2วนใหญ2ของบริษัทเปXนเงินกู�ยืมประเภทวงเงิน LC/TR ซ่ึงคิดเปXนสัดส2วนร�อยละ 100 ของวงเงินกู�ยืม
รวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย9 ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังน้ี 
 

ประเภท วงเงิน (บาท) หลักประกัน 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 52,000,000 เงินฝากประจําของบริษัท 

วงเงินเลตเตอร9ออฟเครดิตและทรัสต9รีซีท (LC/TR) 1,641,000,000 
- เงินฝากประจําของบริษัท 
- ท่ีดินพร�อมส่ิงปลูกสร�างของบริษัท 

วงเงินการใช�สัญญาตกลงซ้ือขายเงินตราต2างประเทศล2วงหน�า 
821,000,000 

   US$ 500,000 
- เงินฝากประจําของบริษัท 
- ท่ีดินพร�อมส่ิงปลูกสร�างของบริษัท 

 

ส2วนของผู�ถือหุ�น 
 

บริษัทมีส2วนของผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท2ากับ 563.03 ล�านบาท ลดลงจากปBก2อน 0.82 ล�านบาท คิดเปXนร�อย
ละ 0.15 ท้ังน้ี มติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปB 255 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ได�มีมติให�จ2ายเงินป#นผลจากกําไรสุทธิของปB 2556 
ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท จํานวน 160 ล�านหุ�น รวมเปXนเงินท้ังส้ิน 16.00 ล�านบาท โดยบริษัทได�จ2ายเงินป#นผลให�กับผู�ถือหุ�นเรียบร�อย
แล�วในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557  
 

ความเหมาะสมของโครงสร�างเงินทุน 
 

ในปB 2557 แหล2งเงินทุนส2วนใหญ2ของบริษัทมาจากหน้ีสินหมุนเวียนเปXนหลัก โดยมีสัดส2วนประมาณร�อยละ 54.41 ของ
สินทรัพย9รวม โดยอัตราส2วนหน้ีสินต2อส2วนของผู�ถือหุ�นประมาณ 1.28 เท2า ท้ังน้ี ในปB 2557 บริษัทมีการกู�ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินรวมท้ังส้ิน 563.91 ล�านบาท เพ่ิมขึ้น 19.03 ล�านบาท ในปB 2556 คิดเปXนอัตราเพ่ิมขึ้นร�อยละ 3.49 และในทางกลับกัน ในปB 
2557 บริษัทมีเจ�าหน้ีการค�าลดลงท่ีจํานวน 47.70 ล�านบาท อย2างไรก็ดี เน่ืองจากในปB 2557 บริษัทมีกําไรสุทธิ 15.18 ล�านบาท และมี
การจ2ายเงินป#นผล จํานวน 16.00 ล�านบาท ส2งผลให�อัตราส2วนหน้ีสินต2อส2วนของผู�ถือหุ�นสําหรับปB 2557 มีอัตราส2วนใกล�เคียงกับปB 
2556 ซ่ึงยังอยู2ในเกณฑ9ท่ีดี 
 

13.2 ป_จจัยหรือเหตุการณ�ท่ีอาจมีผลต@อฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน 
 

ธุรกิจของบริษัทมีความจําเปXนท่ีต�องใช�เงินทุนหมุนเวียนในจํานวนท่ีมากพอเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต ถึงแม�ในป#จจุบัน
เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัว แต2ยังไม2มีเสถียรภาพเท2าท่ีควร แต2ผู�บริหารเช่ือม่ันว2าธุรกิจของบริษัทมีแนวโน�มการเติบโตอย2างต2อเน่ืองท้ัง
ในภาคการผลิตและธุรกิจก2อสร�างอสังหาริมทรัพย9 เน่ืองจากผลิตภัณฑ9ท่ีบริษัทจําหน2ายล�วนเปXนป#จจัยควบคู2กับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  
 

นอกจากน้ี จากประสบการณ9และความเช่ียวชาญในธุรกิจมานานกว2า 20 ปBของผู�บริหาร รวมท้ังบริษัทมีทีมงานบริหารมือ
อาชีพท่ีมีความแข็งแกร2งจึงทําให�มีความเข�าใจเกี่ยวกับความต�องการพ้ืนฐานของภาคการผลิตต2างๆ เปXนอย2างดี ส2งผลให�บริษัทสามารถ
เลือกสรรผลิตภัณฑ9ใหม2ๆ ท่ีมีคุณภาพรวมถึงการสร�างมูลค2าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการเพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย2างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ป#จจุบันบริษัทมีทุนชําระแล�วจํานวน 160 ล�านบาท โดยมีมูลค2าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท ซ่ึงในปB 2557 บริษัทมีอัตรากําไรต2อหุ�น
ขั้นพ้ืนฐานเท2ากับ 0.095 บาท และมีอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น ร�อยละ 2.69 ตามลําดับ 
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คณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) เปXนผู�รับผิดชอบโดยตรงและได�ให�ความสําคัญต2อการดูแลกิจการ
ของบริษัทให�เปXนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี เพ่ือให�รายงานทางการเงินของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจําปBมีข�อมูลท่ีถูกต�อง ครบถ�วน และชัดเจน ซ่ึงรายงานทางการเงินดังกล2าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช�นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย2างสมํ่าเสมอ ใช�ดุลยพินิจอย2างระมัดระวังในการ
จัดทํา รวมท้ังมีการเปvดเผยข�อมูลสําคัญอย2างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได�ผ2านการตรวจสอบและให�ความเห็นอย2างไม2
มีเงื่อนไขจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปXนอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีและดํารงรักษาไว�ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให�ม่ันใจอย2างมีเหตุผลว2า การบันทึก
ข�อมูลทางบัญชีมีความถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอต2อการดูแลรักษาทรัพย9สิน ปkองกันการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติ การ
เปvดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือท่ีอาจมีความขัดแย�งผลประโยชน9 รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข�อง โดย
มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบเปXนผู�ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต2อคณะกรรมการบริษัทอย2างสมํ่าเสมอ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว�ในรายงานประจําปBแล�ว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว2า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู2ในระดับท่ีน2าพอใจ สามารถสร�างความ
เช่ือม่ันอย2างมีเหตุผลต2อความเช่ือม่ันได�ของงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผู�สอบบัญชีของบริษัทได�ตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและแสดงความเห็นว2างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต�องตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 

             ในนามคณะกรรมการบริษัท 
                บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

 
 
            

                            (นายปกรณ9 บริมาสพร) 
                           ประธานกรรมการบริษัท 
                          วันท่ี 24 กุมภาพันธ9 2558 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต@อรายงานทางการเงิน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท2าน โดยมีนาย
ปกรณ9 ปริมาสพร เปXนประธานกรรมการตรวจสอบ, นายจงเจตน9 บุญเกิด และนายไทยลักษณ9 ล้ีถาวร เปXนกรรมการตรวจสอบ 

 

ในปB 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได�ประชุมร2วมกัน 4 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�ระบุไว�ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท2านได�เข�าร2วมประชุมพร�อมกันทุกครั้ง ในการประชุมแต2ละครั้งมีวาระการประชุมร2วมกับผู�จัดการ
สํานักตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี ยังได�ประชุมร2วมกับผู�บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระท่ีเกี่ยวข�อง และในเดือนกุมภาพันธ9 2558 
คณะกรรมการตรวจสอบได�ประชุมร2วมกับผู�สอบบัญชีของบริษัทเพ่ือพิจารณารายละเอียดงบการเงินของบริษัท รวมถึงรายการท่ีเกี่ยว
โยงกันจากการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล2าวข�างต�น คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นดังน้ี 

 

1. งบการเงินประจําปB 2557 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม2พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอันเปXนสาระสําคัญต2องบการเงิน
ดังกล2าว 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
3. รายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีปรากฏในปB 2557 เปXนรายการท่ีเปXนธุรกิจตามปกติท่ัวไป สมเหตุสมผล และไม2พบรายการใดท่ีผิดปกติ 
4. บริษัทได�ปฏิบัติอยู2ในกรอบของกฎหมายว2าด�วยหลักทรัพย9และตลาดหลักทรัพย9 ตลอดจนข�อกําหนดและกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท 
5. ผู�สอบบัญชีประจําปB 2557 ของบริษัท คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห2งบริษัท เอ็ม อาร9 

แอนด9 แอสโซซิเอท จํากัด เปXนบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความรู�และมีความเปXนอิสระ ตลอดจนมีประสบการณ9ในการสอบ
บัญชีมาเปXนเวลายาวนานและเปXนผู�สอบบัญชีของบริษัทเปXนปBท่ี 3 
 

สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีของบริษัทประจําปB 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให�แต2งต้ังนายเมธี  รัตนศรี
เมธา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ9 ชีวะเรืองโรจน9 ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 แห2งบริษัท เอ็มอาร9 แอนด9 
แอสโซซิเอท จํากัด เปXนผู�สอบบัญชีของบริษัทประจําปB 2558 

 

           ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
              บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
 
 
                       
                (นายปกรณ9 บริมาสพร) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

 

 

 

 

 

15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปI 2557 
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เสนอ  ผู�ถือหุ�นและคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย2อยซ่ึงประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส2วนของผู�ถือหุ�นรวมและงบกระแสเงินสด
รวมสําหรับปBส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส2วนของผู�ถือหุ�นและงบกระแสเงินสดสําหรับปBส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต5องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู�บริหารเปXนผู�รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล2าน้ีโดยถูกต�องตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บริหารพิจารณาว2าจําเปXนเพ่ือให�สามารถจัดทํางบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต2อข�อเท็จจริงอันเปXนสาระสําคัญไม2ว2าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข�อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี 

ข�าพเจ�าเปXนผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต2องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล2าวจากผลการตรวจสอบของข�าพเจ�า 
ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให�ข�าพเจ�าปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให�ได�ความเช่ือม่ันอย2างสมเหตุสมผลว2างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการ
แสดงข�อมูลท่ีขัดต2อข�อเท็จจริงอันเปXนสาระสําคัญหรือไม2 

การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการตรวจสอบเพ่ือให�ได�มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปvดเผยข�อมูลในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช�ขึ้นอยู2กับดุลยพินิจของผู�สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต2อข�อเท็จจริงอันเปXนสาระสําคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม2ว2าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข�อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล2าวผู�สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดทําและการนําเสนองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกต�องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ9 แต2
ไม2ใช2เพ่ือวัตถุประสงค9ในการแสดงความเห็นต2อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บริหารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําขึ้นโดยผู�บริหารรวมท้ังการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

ข�าพเจ�าเช่ือว2าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เปXนเกณฑ9ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 

 

 

 

 

16. รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ความเห็น 

ข�าพเจ�าเห็นว2า งบการเงินรวมข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย2อย ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปBส้ินสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการข�างต�นน้ี
แสดงฐานะการเงินของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปBส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

สินทรัพย+

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย+หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 10,201            18,061            4,373              14,700            
เงินลงทุนชั่วคราว 2                    5                    2                    5                    
ลูกหน้ีการค(า

- บริษัทท่ีเกี่ยวข(องกัน 4, 33 -                 -                 5,695              2,439              
- อื่นๆ 5, 33 218,503           248,847           211,964           245,838           

ส�วนของเงินให(กู(ยืมระยะยาวแก�กิจการอื่น 
ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป7 -                 445                -                 445                

เงินให(กู(ยืมแก�กิจการท่ีเกี่ยวข(องกัน
และดอกเบ้ียค(างรับ 4 -                 -                 43,616            38,360            
ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข(องกัน 4 -                 -                 75                  -                 
สินค(าคงเหลือ 6 583,581           545,385           569,280           536,434           
สินทรัพย9หมุนเวียนอื่น 7 7,762              14,901            4,806              12,458            
รวมสินทรัพย+หมุนเวียน 820,049           827,644           839,811           850,679           

สินทรัพย+ไม�หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน 8 70,120            83,000            70,120            83,000            
เงินให(กู(ยืมระยะยาวแก�กิจการอื่น -                 362                -                 362                
เงินลงทุนในบริษัทย�อย 9 -                 -                 32,199            29,700            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ9 4, 10, 33 130,017           136,472           79,906            90,532            
สิทธิการเช�า 11, 33 8,447              9,855              8,447              9,855              
สินทรัพย9เพ่ือให(เช�า 4, 12 244,957           209,290           244,957           209,290           
สินทรัพย9ภาษีเงินได(รอการตัดบัญชี 13 3,878              4,145              3,878              4,145              
สินทรัพย9ไม�หมุนเวียนอื่น 6,731              7,665              3,381              3,450              
รวมสินทรัพย+ไม�หมุนเวียน 464,150           450,789           442,888           430,334           

รวมสินทรัพย+ 1,284,199        1,278,433        1,282,699        1,281,013        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน้ีสินและส�วนของผู2ถือหุ2น

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู(ยืมระยะส้ัน
   จากสถาบันการเงิน 15 563,909           544,882           563,909           544,882           
เจ(าหน้ีการค(า

- บริษัทท่ีเกี่ยวข(องกัน 4, 33 10                  18                  10                  18                  
- อื่นๆ 33 47,687            69,045            41,786            68,074            

เจ(าหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวข(องกัน 4, 33 1,297              288                1,241              288                
ส�วนของหน้ีสินภายใต(สัญญาเช�าทาง
การเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป7 17 3,766              3,177              3,766              3,177              
ส�วนของเงินกู(ยืมระยะยาวท่ีครบกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป7 18 6,138              5,957              6,138              5,957              
ภาษีเงินได(ค(างจ�าย 1,066              3,804              1,066              3,804              
ค�าใช(จ�ายค(างจ�ายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 16 74,892            57,629            67,782            53,354            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 698,765           684,800           685,698           679,554           

หน้ีสินไม�หมุนเวียน
หน้ีสินภายใต(สัญญาเช�าทางการเงิน 17 1,994              5,283              1,994              5,283              
เงินกู(ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 12,125            18,278            12,125            18,278            
หน้ีสินผลประโยชน9ของพนักงาน
หลังออกจากงาน 19 4,241              3,258              3,809              3,258              
หน้ีสินไม�หมุนเวียนอื่น 4,046              2,969              4,046              2,969              
รวมหน้ีสินไม�หมุนเวียน 22,406            29,788            21,974            29,788            

รวมหน้ีสิน 721,171           714,588           707,672           709,342           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หน้ีสินและส�วนของผู2ถือหุ2น (ต�อ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส�วนของผู2ถือหุ2น
ทุนเรือนหุ(น

ทุนจดทะเบียน 20 240,000           160,000           240,000           160,000           
ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลค�าแล(ว 20 160,000           160,000           160,000           160,000           

ส�วนเกินมูลค�าหุ(น 21 78,646            78,644            78,646            78,644            
กําไรสะสม
- จัดสรรเปCนทุนสํารองตามกฎหมาย 21 16,968            16,000            16,968            16,000            
- ยังไม�ได(จัดสรร 307,232           308,979           319,413           317,027           
รวมส�วนของผู2ถือหุ2นบริษัทใหญ� 562,846           563,623           575,027           571,671           

ส�วนได(เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม 182                222                -                 -                 

รวมส�วนของผู2ถือหุ2น 563,028           563,845           575,027           571,671           

รวมหน้ีสินและส�วนของผู2ถือหุ2น 1,284,199        1,278,433        1,282,699        1,281,013        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป"สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
รายได/
ขายสุทธิ 4 1,314,905    1,565,661    1,284,675    1,568,052    
รายได�จากการให�เช!าและให�บริการ 6,877          -             6,572          -             
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 3,862          (32,807)       3,862          (32,807)       
รายได�อื่น 4, 22 11,994        15,404        10,233        15,763        
รวมรายได/ 1,337,638    1,548,258    1,305,342    1,551,008    

ค�าใช/จ�าย
ต�นทุนขาย 4 1,148,836    1,361,852    1,120,553    1,364,255    
ต�นทุนจากการให�เช!าและให�บริการ 28 18,237        -             18,237        -             
ค!าใช�จ!ายในการขาย 56,086        47,462        55,410        47,396        
ค!าใช�จ!ายในการบริหาร 4 80,682        76,636        73,171        68,923        
ต�นทุนทางการเงิน 12,038        9,678          12,038        9,678          
รวมค�าใช/จ�าย 1,315,879    1,495,628    1,279,409    1,490,252    

กําไรก�อนค�าใช/จ�ายภาษีเงินได/ 21,759        52,630        25,933        60,756        

ค�าใช/จ�ายภาษีเงินได/ 13 6,579          12,729        6,579          12,729        

กําไรสําหรับป" 15,180        39,901        19,354        48,027        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -             -             -             -             

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป" 15,180        39,901        19,354        48,027        

การแบ!งป3นกําไรและกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส!วนท่ีเป6นของ

ผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ! 15,221        39,979        19,354        48,027        
ส!วนได�เสียท่ีไม!มีอํานาจควบคุม (41)             (78)             -             -             

15,180        39,901        19,354        48,027        

กําไรต�อหุ/นส�วนท่ีเป4นของผู/ถือหุ/นบริษัทใหญ� 25
(บาท) 

- กําไรต!อหุ�นขั้นพ้ืนฐาน 0.095          0.250          0.121          0.300          
- กําไรต!อหุ�นปรับลด 0.092          0.250          0.117          0.300          

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ทุนเรือนหุ	น จัดสรรเป�น รวมส�วนของ ส�วนได	เสีย

ที่ออกและ ส�วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม�ได	 ผู	ถือหุ	น ที่ไม�มีอํานาจ รวมส�วนของ

หมายเหตุ ชําระแล	ว มูลค�าหุ	น ตามกฎหมาย จัดสรร บริษัทใหญ� ควบคุม ผู	ถือหุ	น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 160,000         78,644           16,000           286,600         541,244         -               541,244         

บริษัทย�อยรับเงินค�าหุ	นจากส�วนได	เสีย

   ที่ไม�มีอํานาจควบคุม 9 -               -               -               -               -               300               300               

จ�ายเงินป8นผล 26 -               -               -               (17,600)          (17,600)          -               (17,600)          

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป< -               -               -               39,979           39,979           (78)               39,901           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 160,000         78,644           16,000           308,979         563,623         222               563,845         

เงินสดรับจากการใช	สิทธิซื้อหุ	นสามัญ 20 -               2                  -               -               2                  -               2                  

บริษัทย�อยรับเงินค�าหุ	นจากส�วนได	เสีย

   ที่ไม�มีอํานาจควบคุม 9 -               -               -               -               -               1                  1                  

จ�ายเงินป8นผล 26 -               -               -               (16,000)          (16,000)          -               (16,000)          

จัดสรรเป�นทุนสํารองตามกฎหมาย 21 -               -               968               (968)              -               -               -               

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป< -               -               -               15,221           15,221           (41)               15,180           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 160,000         78,646           16,968           307,232         562,846         182               563,028         

งบการเงินรวม (พันบาท)

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู2ถือหุ2น 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ทุนเรือนหุ	น จัดสรรเป�น

ที่ออกและ ส�วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม�ได	

หมายเหตุ ชําระแล	ว มูลค�าหุ	น ตามกฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 160,000             78,644               16,000               286,600             541,244             

จ�ายเงินป.นผล 26 -                   -                   -                   (17,600)              (17,600)              

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป5 -                   -                   -                   48,027               48,027               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 160,000             78,644               16,000               317,027             571,671             

เงินสดรับจากการใช	สิทธิซื้อหุ	นสามัญ 20 -                   2                      -                   -                   2                      

จ�ายเงินป.นผล 26 -                   -                   -                   (16,000)              (16,000)              

จัดสรรเป�นทุนสํารองตามกฎหมาย 21 -                   968                   (968)                  -                   

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป5 -                   -                   -                   19,354               19,354               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 160,000             78,646               16,968               319,413             575,027             

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู2ถือหุ2น 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป� 15,180        39,901        19,354        48,027        
ปรับปรุงด�วย:

ค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง (621)           (757)           (621)           (757)           
ค าเผื่อการลดมูลค าสินค�าคงเหลือเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,984)         1,673          (1,965)         1,371          
ส วนของค าเช าที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี

ที่สูงกว าสัญญาเช า 701            -             701            -             
ค าเสื่อมราคาและรายจ ายตัดบัญชี 21,167        17,708        17,309        15,714        
กําไรจากการขายและตัดจําหน ายสินทรัพย;เพ่ือให�เช า (14)             -             (14)             -             
กําไร (ขาดทุน) จากการขายและตัดจําหน ายสินทรัพย;ถาวร (38)             78              (13)             78              
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม เกิดข้ึนจริง 5,726          15,905        5,726          15,905        
ขาดทุนจากการปรับมูลค ายุติธรรมตราสารอนุพันธ;

ที่ยังไม เกิดข้ึนจริง -             38              -             38              
ค าใช�จ ายผลประโยชน;ของพนักงานหลังออกจากงาน 570 610            551            610            
ดอกเบ้ียรับ (1,183)         (1,752)         (2,383)         (2,112)         
ดอกเบ้ียจ าย 12,038        9,678          12,038        9,678          
ค าใช�จ ายภาษีเงินได� 6,579          12,729        6,579          12,729        

58,121        95,811        57,262        101,281      
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย.และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย.ดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
ลูกหนี้การค�า 30,965        8,561          31,239        9,131          
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข�องกัน -             -             (75)             -             
สินค�าคงเหลือ (36,823)       (23,703)       (30,881)       (14,608)       
สินทรัพย;หมุนเวียนอ่ืน 7,025          (7,637)         7,538          (5,194)         
สินทรัพย;ไม หมุนเวียนอ่ืน 53 (4,358)         53              (37)             
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจ�าหนี้การค�า (20,953)       (69,294)       (26,494)       (70,095)       
เจ�าหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวข�องกัน 1,009          12              953            -             
ค าใช�จ ายค�างจ ายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,751          10,811        (2,311)         9,349          
หนี้สินไม หมุนเวียนอ่ืน 1,077          -             1,077          -             

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 44,225        10,203        38,361        29,827        
จ ายภาษีเงินได� (9,050)         (17,836)       (9,050)         (17,836)       

เงินสดสุทธิได2มาจาก (ใช2ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 35,175        (7,633)         29,311        11,991        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

รับดอกเบ้ีย 1,297          1,726          2,241          1,726          

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 3                10,013        3                10,013        

เงินลงทุนในบริษัทย อยเพ่ิมข้ึน -             -             (2,499)         (29,700)       

เงินให�กู�ยืมแก กิจการที่เก่ียวข�องกันเพ่ิมข้ึน -             -             (5,000)         (38,000)       

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก บุคคลอ่ืนลดลง 807            405            807            405            

สินทรัพย;เพ่ือให�เช าเพ่ิมข้ึน (24,384)       (117,782)      (24,384)       (117,782)      
ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ; (10,799)       (51,706)       (618)           (6,691)         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย;เพ่ือให�เช า 275            -             275            -             

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย;ถาวร 280            928            51              928            

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันลดลง 12,880        -             12,880        -             

เงินสดสุทธิใช2ไปในกิจกรรมลงทุน (19,641)       (156,416)      (16,244)       (179,101)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

จ ายดอกเบ้ีย (12,223)       (9,428)         (12,223)       (9,428)         

จ ายเงินปFนผล (16,000)       (17,600)       (16,000)       (17,600)       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13,499        188,517      13,499        188,517      

จ ายชําระหนี้สินภายใต�สัญญาเช าทางการเงิน (2,700)         (3,016)         (2,700)         (3,016)         

จ ายชําระเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (5,972)         (5,765)         (5,972)         (5,765)         

เงินสดรับจากการใช�สิทธิซื้อหุ�นสามัญ 2                -             2                -             

บริษัทย อยรับเงินค าหุ�นจากส วนได�เสีย

   ที่ไม มีอํานาจควบคุม -             300            -             -             

เงินสดสุทธิได2มาจาก (ใช2ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (23,394)       153,008      (23,394)       152,708      

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดลดลง -สุทธิ (7,860)         (11,041)       (10,327)       (14,402)       

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต2นป� 18,061        29,102        14,700        29,102        

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันสิ้นป� 10,201        18,061        4,373          14,700        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556

ข2อมูลงบกระแสเงินสดเป8ดเผยเพิ่มเติม

ก. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันสิ้นป�
เงินสดในมือ 281            410            245            374            
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร 5,837          8,713          3,192          5,405          
เงินฝากออมทรัพย;กับธนาคาร 3,899          7,879          752            7,862          
เงินฝากประจํากับธนาคาร 184            1,059          184            1,059          

10,201        18,061        4,373          14,700        

ค าก อสร�างทรัพย;สินที่ยังไม ได�ชําระเงินแก ผู�รับเหมา 48,957        35,547        48,957        32,734        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข. รายการท่ีไม�เป;นเงินสด 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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1. ท่ัวไป 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป!นบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2547 
และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย0 เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับจําหน4ายสินค7าประเภท
โลหะ เช4น ทองเหลือง ทองแดง แสตนเลส และอลูมิเนียม และธุรกิจให7เช4าทรัพย0สิน (คอมมูนิต้ี มอลล0) 
 

ผู7ถือหุ7นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดังน้ี 
 

 ร7อยละของการถือหุ7น 
  

นางกนกกร แทนไกรศร 35.13 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ0 32.00 

อื่น ๆ 32.87 
 

บริษัทมีสํานักงานใหญ4อยู4ท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 

2. เกณฑ/การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีได7จัดทําเป!นเงินบาทและเป!นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ท้ังน้ีงบการเงินน้ีมี
วัตถุประสงค0ท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยเท4าน้ัน  
 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด7วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย4อย (รวมกันเรียกว4า “กลุ4มบริษัท”)  รายละเอียดบริษัทย4อยของ
บริษัทมีดังต4อไปน้ี 
 

    ประเทศท่ี  สัดส4วนการถือหุ7น 

    นิติบุคคล  (ร7อยละ) 

บริษัทย4อย  ประเภทธุรกิจ  จัดต้ังขึ้น  2557  2556 

บริษัท พรีเม่ียม  
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด 

 
ผลิตและจําหน4ายบรรจุภัณฑ0ชนิดอ4อนตัว 

 
ประเทศไทย  99.00  99.00 

 
 

 
 

 
 

   

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด  เป!นตัวแทนจําหน4ายและให7บริการ  ประเทศไทย  99.96  - 

  ออกแบบ จัดหา และติดต้ังอุปกรณ0ผลิต       

  กระแสไฟฟLาโดยใช7พลังงานทางเลือก       
 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหว4างบริษัทกับบริษัทย4อยได7ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามเกณฑ0ราคาทุนเดิม เว7นแต4ท่ีได7เปMดเผยไว7แล7วในนโยบายการบัญชี 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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บริษัทเปMดเผยข7อมูลสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพ่ือเป!นข7อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ในลักษณะของตัวเลขท่ีเกี่ยวข7อง 
 

เพ่ือความสะดวกของผู7อ4านงบการเงิน บริษัทได7จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี ซ่ึงได7นําเสนอเพ่ือ
วัตถุประสงค0ของการรายงานทางการเงินเพ่ือใช7ในประเทศ 
 

การปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานใหม4 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ0 (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”) ได7ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีหลายฉบับซ่ึงได7ถูกประกาศในราช
กิจจานุเบกษาในระหว4างปN 2556 และ 2557 เกี่ยวกับการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม4ซ่ึงมีผลบังคับใช7ในระยะเวลา
ดังต4อไปน้ี 
 

ก) มีผลบังคับใช7สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต7นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555)    การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555)  ภาษีเงินได7 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555)  สัญญาเช4า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555)  รายได7 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชน0ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 
เงินตราต4างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555)  การเปMดเผยข7อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข7องกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบริษัทร4วม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส4วนได7เสียในการร4วมค7า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555)  งบการเงินระหว4างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555)  การด7อยค4าของสินทรัพย0 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย0ไม4มีตัวตน 

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555)  การจ4ายโดยใช7หุ7นเป!นเกณฑ0 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3  (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย0ไม4หมุนเวียนท่ีถือไว7เพ่ือขายและการดําเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555)  ส4วนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15  ส่ิงจูงใจสัญญาเช4าดําเนินงาน 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27   การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย
ตามสัญญาเช4า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เรื่อง การเปMดเผยข7อมูลของข7อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 สินทรัพย0ไม4มีตัวตน - ต7นทุนเว็บไซต0 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1   การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4  เรื่อง การประเมินว4าข7อตกลงประกอบด7วยสัญญาเช4าหรือไม4 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สิทธิในส4วนได7เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล7อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 การปรับปรุงย7อนหลังภายใต7มาตรฐานการบัญชีฉบับที29 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟLอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10   งบการเงินระหว4างกาลและการด7อยค4า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 เรื่อง ข7อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก4ลูกค7า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 การจ4ายสินทรัพย0ท่ีไม4ใช4เงินสดให7เจ7าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพย0จากลูกค7า 
 

ข) มีผลบังคับใช7สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต7นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 
 

ท้ังน้ี การนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม4ดังกล4าวข7างต7นมาเริ่มถือปฏิบัติไม4มีผลกระทบท่ีเป!นสาระสําคัญต4องบการเงินของกลุ4มบริษัท 
 

อย4างไรก็ดี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได7ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ิมเติมอีกหลายฉบับซ่ึงได7ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว4างปN 
2557 และ 2558 เกี่ยวกับการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม4ซ่ึงมีผลบังคับใช7สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต7นในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2558 โดยบริษัทยังไม4ได7นํามาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินน้ีและไม4มีนโยบายในการนํามาเริ่มถือปฏิบัติก4อน
วันท่ีมีผลบังคับใช7 ซ่ึงมีดังต4อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินค7าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข7อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ0ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก4อสร7าง 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได7 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ0 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช4า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได7 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน0พนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปMดเผยข7อมูล
เกี่ยวกับความช4วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต4างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ต7นทุนการกู7ยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปMดเผยข7อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข7องกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน0เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร4วมและการร4วมค7า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟLอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กําไรต4อหุ7น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว4างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การด7อยค4าของสินทรัพย0 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย0ท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย0ไม4มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย0เพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ4ายโดยใช7หุ7นเป!นเกณฑ0 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย0ไม4หมุนเวียนท่ีถือไว7เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสํารวจและประเมินค4าแหล4งทรัพยากรแร4 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)   ส4วนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11  การร4วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12  การเปMดเผยข7อมูลเกี่ยวกับส4วนได7เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 การวัดมูลค4ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช4วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม4มีความเกี่ยวข7องอย4าง
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เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช4าดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจให7แก4ผู7เช4า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได7 - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู7ถือหุ7น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช4าท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปMดเผยข7อมูลของข7อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได7-รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย0ไม4มีตัวตน - ต7นทุนเว็บไซต0 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล7ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินว4าข7อตกลงประกอบด7วยสัญญาเช4าหรือไม4 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส4วนได7เสียจากกองทุนรื้อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล7อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงย7อนหลังภายใต7มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 เรื่อง 
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟLอ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหว4างกาลและการด7อยค4า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2557) 

ข7อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก4ลูกค7า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 ข7อจํากัดสินทรัพย0ตามโครงการผลประโยชน0 ข7อกําหนดเงินทุน
ขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธ0ของรายการเหล4าน้ี สําหรับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน0ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15  
(ปรับปรุง 2557) 

สัญญาการก4อสร7างอสังหาริมทรัพย0 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2557) 

การจ4ายสินทรัพย0ท่ีไม4ใช4เงินสดให7เจ7าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18  
(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพย0จากลูกค7า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 20 ต7นทุนการเปMดหน7าดินในช4วงการผลิตสําหรับเหมืองแบบเปMด 
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ท้ังน้ี ฝUายบริหารของกลุ4มบริษัทได7ประเมินในเบ้ืองต7นและเช่ือว4า เม่ือนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึง
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม4ดังกล4าวข7างต7นมาเริ่มถือปฏิบัติ
จะไม4มีผลกระทบท่ีเป!นสาระสําคัญต4องบการเงินของกลุ4มบริษัท 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีบริษัทใช7ในการจัดทํางบการเงินมีดังน้ี 
 

เกณฑ/ในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด7วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย4อย (รวมกันเรียกว4า “กลุ4มบริษัท”) 
 

รายการท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงเกิดขึ้นระหว4างบริษัทและบริษัทย4อยได7ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 

บริษัทย4อย 
 

บริษัทย4อยเป!นกิจการท่ีอยู4ภายใต7การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ7อมในการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือได7มาซ่ึงประโยชน0จากกิจกรรมของบริษัทย4อย งบการเงินของบริษัท
ย4อยได7รวมอยู4ในงบการเงินรวมนับแต4วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 

วิธีการบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงส4วนได7เสียในบริษัทย4อยภายหลังการได7มาซ่ึงอํานาจควบคุม  
 

การเปล่ียนแปลงส4วนได7เสียของผู7ถือหุ7นบริษัทใหญ4ในบริษัทย4อยโดยท่ีไม4ได7ทําให7กลุ4มบริษัทสูญเสียอํานาจในการควบคุม กลุ4มบริษัท
บันทึกส4วนเปล่ียนแปลงดังกล4าวเป!นรายการในส4วนของผู7ถือหุ7น แต4ถ7าการเปล่ียนแปลงมีผลทําให7สูญเสียอํานาจในการควบคุมบริษัท
ย4อย มูลค4าของส4วนได7เสียคงเหลือท่ีถืออยู4จะวัดมูลค4าด7วยมูลค4ายุติธรรมและรับรู7    ผลกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด7วยราคาทุนประกอบด7วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน 
รายการเทียบเท4าเงินสดเป!นเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล4องสูง ซ่ึงพร7อมท่ีจะเปล่ียนเป!นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได7ซ่ึงครบกําหนด
ภายในสามเดือนหรือน7อยกว4า และไม4มีข7อจํากัดในการเบิกใช7และมีความเส่ียงต4อการเปล่ียนแปลงมูลค4าน7อยหรือไม4มีนัยสําคัญ 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข7อจํากัดในการเบิกใช7ได7แยกแสดงไว7ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน” ภายใต7สินทรัพย0ไม4
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ลูกหนี้การค6าและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหน้ีการค7าและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจ7งหน้ีหักค4าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค4าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ0เรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู4กับการพิจารณาฐานะปVจจุบันของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตัด
จําหน4ายบัญชีเม่ือทราบว4าเป!นหน้ีสูญ 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

 

- 94 - 

 

สินค6าคงเหลือ 
 

สินค7าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค4าเผ่ือสินค7าเส่ือมสภาพและเคล่ือนไหวช7า) หรือมูลค4าสุทธิท่ีคาดว4าจะได7รับแล7วแต4ราคาใด
จะตํ่ากว4า 
 

ต7นทุนสินค7าคงเหลือคํานวณโดยวิธีดังน้ี 
 

สินค7าซ้ือมาขายไป วัตถุดิบ อะไหล4  และวัสดุส้ินเปลือง : ราคาทุน (วิธีเข7าก4อน-ออกก4อน) 
   

สินค7าสําเร็จรูปและสินค7าระหว4างผลิต : ในราคาต7นทุนจริง  
 

ต7นทุนสินค7าประกอบด7วยต7นทุนท่ีซ้ือ ต7นทุนในการดัดแปลงหรือต7นทุนอื่นเพ่ือให7สินค7าอยู4ในสภาพและสถานท่ีปVจจุบัน ในกรณีของ
สินค7าสําเร็จรูปและสินค7ากึ่งสําเร็จรูปท่ีผลิตเอง  ต7นทุนสินค7ารวมการปVนส4วนของค4าโสหุ7ยการผลิตอย4างเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับ
กําลังการผลิตตามปกติ 
 

มูลค4าสุทธิท่ีจะได7รับเป!นการประมาณราคาท่ีจะขายได7จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด7วยค4าใช7จ4ายท่ีจําเป!นในการขาย 
 

ค4าเผ่ือขาดทุนจากมูลค4าสินค7าลดลงจะถูกบันทึกขึ้นสําหรับสินค7าเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ล7าสมัยและค7างนาน 
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย4อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย4อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค4าเผ่ือผลขาดทุนจากการด7อยค4า (ถ7ามี) บริษัทรับรู7เงิน
ปVนผลเป!นรายได7เม่ือมีการประกาศจ4าย 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป!นหลักทรัพย0ในความต7องการของตลาดซ่ึงถือไว7เพ่ือค7าจัดประเภทเป!นสินทรัพย0หมุนเวียนและแสดงใน
มูลค4ายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย0ได7บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนท่ีไม4อยู4ในความต7องการของตลาดท่ีถือเป!นเงินลงทุนท่ัวไปแสดงมูลค4าตามราคาทุน และบันทึกขาดทุน
จากการด7อยค4าของเงินลงทุนต4อเม่ือมูลค4ายุติธรรมของเงินลงทุนตํ่ากว4ามูลค4าตามบัญชี โดยผลขาดทุนดังกล4าว (ถ7ามี) จะรวมอยู4ในการ
คํานวณผลการดําเนินงาน 
 

มูลค4ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย0เพ่ือค7าและหลักทรัพย0เผ่ือขายจะใช7ราคาเสนอซ้ือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 
 

การจําหน4ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจําหน4ายเงินลงทุน ผลต4างระหว4างจํานวนเงินสุทธิท่ีได7รับและมูลค4าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพย0ท่ีเกี่ยวข7องท่ีเคยบันทึกในส4วนของผู7ถือหุ7นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีท่ีบริษัทจําหน4ายเงินลงทุนท่ีถืออยู4เพียงบางส4วน การคํานวณต7นทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหน4ายไป และเงินลงทุนท่ียังถืออยู4ใช7วิธี
ถัวเฉล่ียถ4วงนํ้าหนัก 
 

สินทรัพย/เพ่ือให6เช�า 
 

สินทรัพย0เพ่ือให7เช4า หมายถึง อสังหาริมทรัพย0ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน0จากรายได7ค4าเช4า หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลค4าของสินทรัพย0
หรือท้ังสองอย4าง บริษัทเลือกใช7วิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย0เพ่ือการลงทุน และได7แสดงแยกต4างหากจากท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ0  
 

สินทรัพย0เพ่ือให7เช4าท่ีเป!นท่ีดินแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด7อยค4า ส4วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส4วนปรับปรุงอาคารแสดงด7วย
ราคาทุนหักค4าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด7อยค4า  
 

ค4าเส่ือมราคา 
 

ค4าเส่ือมราคาบันทึกเป!นค4าใช7จ4ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส7นตรงตามเกณฑ0อายุการใช7งานโดยประมาณของสินทรัพย0
แต4ละรายการ  ประมาณการอายุการใช7งานของสินทรัพย0แสดงได7ดังน้ี 
 

 ระยะเวลา (ปN) 

สิทธิการเช4าท่ีดิน อายุของสัญญาเช4าท่ีดิน 

ส4วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 10 

อาคารและส4วนปรับปรุงอาคาร อายุของสัญญาเช4าท่ีดิน 

เครื่องตกแต4ง และอุปกรณ0เครื่องใช7สํานักงาน 5 และ 10 

ยานพาหนะ 5 

ระบบสาธารณูปโภค 5 และ 10 
 

กลุ4มบริษัทไม4คิดค4าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน ส4วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพย0ท่ีอยู4ระหว4างการก4อสร7าง 
 

วิธีการคิดค4าเส่ือมราคา อายุการใช7ประโยชน0ของสินทรัพย0และมูลค4าคงเหลือถูกทบทวนอย4างน7อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปNบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ/ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ0แสดงด7วยราคาทุนหักค4าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด7อยค4า (ถ7ามี) ต7นทุนการรื้อถอน ขนย7ายและ
บูรณะสินทรัพย0ถือเป!นต7นทุนของสินทรัพย0และคิดค4าเส่ือมราคา 
 

ค4าเส่ือมราคา 
 

ค4าเส่ือมราคาบันทึกเป!นค4าใช7จ4ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเส7นตรงตามเกณฑ0อายุการใช7งานโดยประมาณของสินทรัพย0
แต4ละรายการ  ประมาณการอายุการใช7งานของสินทรัพย0แสดงได7ดังน้ี 
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 ระยะเวลา (ปN) 

อาคารและส4วนปรับปรุงอาคาร 20 

ระบบไฟฟLา เครื่องจักรและอุปกรณ0 5 และ 10 

เครื่องตกแต4ง และอุปกรณ0เครื่องใช7สํานักงาน 3 และ 5 

ยานพาหนะ 5 
 

กลุ4มบริษัทไม4คิดค4าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน ส4วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพย0ท่ีอยู4ระหว4างการก4อสร7าง 
 

วิธีการคิดค4าเส่ือมราคา อายุการใช7ประโยชน0ของสินทรัพย0และมูลค4าคงเหลือถูกทบทวนอย4างน7อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปNบัญชีและปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 

สิทธิการเช�าท่ีดินและอาคารสํานักงาน 
 

บริษัทตัดบัญชีสิทธิการเช4าท่ีดินและอาคารสํานักงานโดยวิธีเส7นตรงตามอายุของสัญญาเช4า  
 

สัญญาเช�าการเงิน 
 

สัญญาเช4าทรัพย0สินท่ีความเส่ียงและผลประโยชน0ท่ีมีนัยสําคัญในการเป!นเจ7าของเป!นของผู7เช4าจะถูกจัดเป!นสัญญาเช4าการเงิน สัญญาเช4า
การเงินจะรับรู7สินทรัพย0และหน้ีสินด7วยจํานวนเท4ากับมูลค4าปVจจุบันของค4าเช4าขั้นตํ่าท่ีต7องจ4ายตามสัญญา หรือมูลค4ายุติธรรมของ
สินทรัพย0แล7วแต4จํานวนใดจะตํ่ากว4า จํานวนท่ีจ4ายเป!นค4าเช4าจะต7องแบ4งเป!นส4วนท่ีเป!นดอกเบ้ียและส4วนท่ีเป!นการชําระหน้ีสินโดย
ดอกเบ้ียแต4ละงวดจะคํานวณโดยใช7อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุของหน้ีสินจํานวนค4าเช4าสุทธิจากดอกเบ้ียบันทึกเป!นหน้ีสินระยะยาวอื่น 
ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเช4า อาคารและอุปกรณ0ภายใต7สัญญาเช4าการเงินตัดจําหน4ายค4า
เส่ือมราคาตามอายุการใช7งานของทรัพย0สิน 
 

การด6อยค�า 
 

ยอดสินทรัพย0คงเหลือตามบัญชีของกลุ4มบริษัท ได7รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในรายงานว4ามีข7อบ4งช้ีเรื่องการด7อยค4าหรือไม4  ในกรณีท่ีมี
ข7อบ4งช้ีจะทําการประมาณมูลค4าสินทรัพย0ท่ีคาดว4าจะได7รับคืน 
 

การรับรู7ขาดทุนจากการด7อยค4าเม่ือมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย0หรือมูลค4าตามบัญชีของหน4วยสินทรัพย0ท่ีก4อให7เกิด    เงินสดสูงกว4ามูล
ค4าท่ีจะได7รับคืน  ขาดทุนจากการด7อยค4าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

การคํานวณมูลค4าท่ีคาดว4าจะได7รับคืน 
 

มูลค4าท่ีคาดว4าจะได7รับคืนของสินทรัพย0  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย0 หรือมูลค4าจากการใช7ของสินทรัพย0 แล7วแต4มูลค4าใดจะสูง
กว4า   ในการประเมินมูลค4าจากการใช7ของสินทรัพย0  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได7รับในอนาคตจะ  คิดลดเป!นมูลค4าปVจจุบันโดยใช7
อัตราคิดลดก4อนคํานึงภาษีเงินได7เพ่ือให7สะท7อนมูลค4าท่ีอาจประเมินได7ในตลาดปVจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต4อสินทรัพย0     
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การกลับรายการด7อยค4า 
 

กลุ4มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด7อยค4า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช7ในการคํานวณมูลค4าท่ีคาดว4าจะได7รับ
คืน  
 

กลุ4มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด7อยค4าเพียงเพ่ือให7มูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย0ไม4เกินกว4ามูลค4าตามบัญชีภายหลังหักค4า
เส่ือมราคาหรือค4าตัดจําหน4าย เช4นเดียวกับในกรณีท่ีไม4เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด7อยค4ามาก4อน  
 

เจ6าหนี้การค6าและเจ6าหนี้อื่น 
 

เจ7าหน้ีการค7าและเจ7าหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

ผลประโยชน/พนักงาน 
 

ค4าใช7จ4ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค4าจ7าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป!นค4าใช7จ4ายเม่ือเกิดรายการและตามเกณฑ0คงค7าง 
 

ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน0หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึงได7แก4 กองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป!นค4าใช7จ4ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการจ4ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ0คงค7าง 
 

ภาระผูกพันของกลุ4มบริษัทท่ีเกี่ยวข7องกับผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานซ่ึงเป!นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ7มครองแรงงานถูก
รับรู7เป!นหน้ีสินและค4าใช7จ4ายในงบการเงินด7วยจํานวนเงินท่ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร0ประกันภัยซ่ึงใช7วิธีคิดลดแต4ละหน4วยท่ีประมาณ
การไว7 ค4าใช7จ4ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานท่ีถูกรับรู7ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประกอบด7วย ต7นทุนบริการปVจจุบัน ต7นทุนดอกเบ้ีย และกําไร/ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร0ประกันภัย โครงการผลประโยชน0ของ
พนักงานน้ีไม4ได7ถูกจัดต้ังเป!นกองทุนและไม4มีสินทรัพย0ของโครงการเกิดขึ้น 
 

การใช6ประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ฝUายบริหารมีความจําเป!นต7องใช7ประมาณการและข7อ
สมมติฐานท่ีกระทบต4อรายได7 รายจ4าย สินทรัพย0และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน0ในการกําหนดมูลค4าของสินทรัพย0 หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้น ด7วยเหตุดังกล4าว ผลของรายการเม่ือเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต4างไปจากท่ีได7ประมาณการไว7 
 

ประมาณการและข7อสมมติฐานท่ีใช7ในการจัดทํางบการเงินจะได7รับการทบทวนอย4างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวด
บัญชีท่ีการประมาณการดังกล4าวได7รับการทบทวนหากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและ
งวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปVจจุบันและอนาคต 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู7ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต4อเม่ือกลุ4มบริษัทมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากข7อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพัน
ซ่ึงเป!นผลมาจากเหตุการณ0ในอดีต และมีความเป!นไปได7ค4อนข7างแน4นอนว4าประโยชน0เชิงเศรษฐกิจจะต7องถูกจ4ายไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสิน
ดังกล4าว  โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกล4าวสามารถประมาณจํานวนเงินได7อย4างน4าเช่ือถือ  ถ7าผลกระทบดังกล4าวเป!นนัยสําคัญ ประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะจ4ายในอนาคตจะคิดลดเป!นมูลค4าปVจจุบัน 
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โดยใช7อัตราคิดลดในตลาดปVจจุบันก4อนคํานึงภาษีเงินได7  เพ่ือให7สะท7อนมูลค4าท่ีอาจประเมินได7ในตลาดปVจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีต4อหน้ีสิน 
 

เงินตราต�างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป!นเงินตราต4างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป!นเงินตราต4างประเทศแปลงค4าเป!นเงินบาทโดยใช7อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
 

สินทรัพย0และหน้ีสินท่ีเป!นตัวเงินและเป!นเงินตราต4างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค4าเป!นเงินบาทโดยใช7อัตราแลก 
เปล่ียน ณ วันน้ัน  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค4าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

สินทรัพย0และหน้ีสินท่ีไม4เป!นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป!นเงินตราต4างประเทศ และบันทึกตามเกณฑ0ราคาทุนเดิม แปลงค4าเป!นเงิน
บาทโดยใช7อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเป:นตราสารอนุพันธ/ 
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเป!นตราสารอนุพันธ0ได7ถูกนํามาใช7เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต4างประเทศและอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงานและจัดหาเงิน เครื่องมือทางการเงินท่ีเป!นตราสารอนุพันธ0ไม4ได7มีไว7เพ่ือ
การค7า  อย4างไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธ0ท่ีไม4เข7าเงื่อนไขการกําหนดให7เป!นเครื่องมือปLองกันความเส่ียงจะถือเป!นรายการเพ่ือค7า 
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเป!นตราสารอนุพันธ0จะถูกบันทึกในขั้นแรกด7วยมูลค4ายุติธรรม  หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะมีการปรับมูลค4าให7
แสดงในมูลค4ายุติธรรมใหม4   กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค4ายุติธรรมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

มูลค4ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต4างประเทศล4วงหน7า  ได7แก4ราคาตลาดของสัญญาล4วงหน7า ณ วันท่ีรายงาน  ซ่ึงราคา
ดังกล4าวได7แสดงมูลค4าปVจจุบันของสัญญาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต4างประเทศล4วงหน7า 
 

การป;องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ผลต4างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียรับรู7และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบ้ียจ4ายของเงินกู7ยืมท่ีได7รับการปLองกันความเส่ียง
น้ัน 
 

รายได6 
 

รายได7ท่ีรับรู7ไม4รวมภาษีมูลค4าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส4วนลดการค7า 
 

การขายสินค7า 
 

รายได7จะรับรู7ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได7โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป!นสาระสําคัญของความเป!นเจ7าของสินค7าท่ีมีนัยสําคัญ
ไปให7กับผู7ซ้ือแล7ว  และจะไม4รับรู7รายได7ถ7าฝUายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค7าท่ีขายไปแล7วน้ันหรือมีความไม4แน4นอนท่ีมี
นัยสําคัญในการได7รับประโยชน0จากรายการบัญชีน้ัน ไม4อาจวัดมูลค4าของจํานวนรายได7และต7นทุนท่ีเกิดขึ้นได7อย4างน4าเช่ือถือ มีความ
เป!นไปได7ค4อนข7างแน4นอนท่ีจะต7องรับคืนสินค7า   
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ดอกเบ้ียรับและรายได7อื่น 
 

ดอกเบ้ียรับและรายได7อื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ0คงค7าง   
 

ค�าใช6จ�าย 
 

สัญญาเช4าดําเนินการ 
 

รายจ4ายภายใต7สัญญาเช4าดําเนินการบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส7นตรงตลอดอายุสัญญาเช4า  ประโยชน0ท่ีได7รับตามสัญญา
เช4าจะรับรู7ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป!นส4วนหน่ึงของค4าเช4าท้ังส้ินตามสัญญา  ค4าเช4าท่ีอาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกล4าว 
 

รายจ4ายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ4ายและค4าใช7จ4ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค4าใช7จ4ายดังกล4าวเกิดขึ้น  ยกเว7นในกรณีท่ีมีการ
บันทึกเป!นต7นทุนส4วนหน่ึงของสินทรัพย0 อันเป!นผลมาจากการใช7เวลายาวนานในการจัดหา ก4อสร7าง หรือการผลิตสินทรัพย0ดังกล4าว
ก4อนท่ีจะนํามาใช7  
 

ภาษีเงินได6 
 

ค4าใช7จ4ายภาษีเงินได7สําหรับปNประกอบด7วยภาษีเงินได7ปVจจุบันและภาษีเงินได7รอการตัดบัญชี               
 

ภาษีเงินได7ปVจจุบันได7แก4ภาษีท่ีคาดว4าจะจ4ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปNท่ีต7องเสียภาษี โดยใช7อัตราภาษีท่ีประกาศใช7หรือท่ีคาด
ว4ามีผลบังคับใช7 ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปNก4อนๆ 
 

ภาษีเงินได7รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต4างช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหว4างมูลค4าตามบัญชีของสินทรัพย0และหน้ีสินและจํานวน
ท่ีใช7เพ่ือความมุ4งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได7รอการตัดบัญชีวัดมูลค4าโดยใช7อัตราภาษีท่ีคาดว4าจะใช7กับผลแตกต4างช่ัวคราวเม่ือมีการกลับ
รายการโดยอิงกับกฎหมายท่ีประกาศใช7หรือท่ีคาดว4ามีผลบังคับใช7 ณ วันท่ีรายงาน 
 

สินทรัพย0ภาษีเงินได7รอการตัดบัญชีจะบันทึกต4อเม่ือมีความเป!นไปได7ค4อนข7างแน4นอนว4ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอ
กับการใช7ประโยชน0จากผลแตกต4างช่ัวคราวดังกล4าว สินทรัพย0ภาษีเงินได7รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน  ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูก
ปรับลดลงเท4าท่ีประโยชน0ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช7จริง 
 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข6องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข7องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู4ภายใต7การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัทท้ังทางตรง
และทางอ7อม หรือมีอิทธิพลอย4างเป!นสาระสําคัญในการตัดสินใจด7านการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท  
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บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข7องกันประกอบด7วย 
 

ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสัมพันธ0 

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล   ผลิตและจําหน4ายบรรจุภัณฑ0ชนิด  บริษัทย4อย 

แพคเกจจิ้ง จํากัด  อ4อนตัว   

     

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด  เป!นตัวแทนจําหน4ายและให7บริการ   บริษัทย4อย 

  ออกแบบ จัดหา และติดต้ังอุปกรณ0ผลิต   

  กระแสไฟฟLาโดยใช7พลังงานทางเลือก   

     

บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด  นําเข7าและจัดจําหน4ายอะไหล4สําหรับ  กรรมการและผู7ถือหุ7นเป!น 

  เครื่องปรับอากาศ  เครือญาติกัน 
 

    

นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ0  -  มารดากรรมการ 
 

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต4ละประเภทรายการมีดังน้ี 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

ซ้ือขายสินค7า   ราคาตลาด 

เช4าอาคาร  ราคาทุน 

ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียร7อยละ 2.25 ถึง 3.50 ต4อปN 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข7องกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดขึ้นสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

บริษัทย�อย       

รายได7จากการขายสินค7า  -  -  11,718  14,219 

ซ้ือสินค7า -  -  -  2,328 

ซ้ือทรัพย0สิน - -  215  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,203  360 

        

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข6องกัน       

รายได7จากการขายสินค7า 5  865  5 865 

ซ้ือสินค7า         131          199          131 199 

ซ้ือทรัพย0สิน 2,002  -  2,002 - 

ค4าเช4าจ4าย      1,055       1,055       1,055 1,055 

        

ค�าตอบแทนผู6บริหารสําคัญ      

ผลประโยชน0ระยะส้ัน 11,287  11,431 11,287 11,431 

ผลประโยชน0หลังออกจากงาน 596  710 596           710 

รวม 11,883  12,141 11,883       12,141 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญของสินทรัพย0และหน้ีสินกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข7องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556   มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนี้การค6า       

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด -  -  5,695 2,439 
 

     

แยกตามอายุหน้ีท่ีค7างชําระได7ดังน้ี       

ยังไม4ถึงกําหนดชําระ -  -  3,478 2,422 

เกินกําหนด :       

น7อยกว4าหรือเท4ากับ 3 เดือน -  -  2,217 17 

รวม -  -  5,695 2,439 
 

     

ลูกหนี้อื่น      

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด   -  74 - 

บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด -  -  1 - 

รวม   -  75 - 
 

     

เงินให6กู6ยืมแก�บริษัทย�อยและดอกเบ้ียค6างรับ      

เงินให7กู7ยืม -  -  43,000 38,000 

ดอกเบ้ียค7างรับ  -  -  616 360 

รวม -  -  43,616 38,360 
       

เจ6าหนี้การค6า       

บริษัท พรพรหมดิสทริบิวช่ัน จํากัด 10  18  10 18 
 

     

เจ6าหนี้อื่น      

กรรมการ 1,297  288 1,241 288 

 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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รายการเคล่ือนไหวระหว4างปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สําหรับเงินให7กู7ยืมแก4กิจการท่ีเกี่ยวข7องกันมีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

เงินให6กู6ยืมแก�บริษัทย�อย       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม -  -  38,000 - 

เพ่ิมขึ้น -  -  5,000 38,000 

ลดลง -  -  - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม -  -  43,000 38,000 
 

สัญญาสําคัญกับบุคคลท่ีเก่ียวข6องกัน 
 

สัญญาเช4า 
 

บริษัททําสัญญาเช4าอาคารสํานักงานกับนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ0 มีกําหนดระยะเวลา 3 ปN ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีค4า
เช4าในอัตราเดือนละ 87,900 บาท 
 

5. ลูกหนี้การค6า  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ยังไม4ถึงกําหนดชําระ 144,336  179,050 139,279 176,041 

เกินกําหนดชําระ :       

- ไม4เกิน 3 เดือน  70,351   64,904  68,869 64,904 

- มากกว4า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,620  2,054 2,620 2,054 

- มากกว4า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,312  1,377 1,312 1,377 

- มากกว4า 12 เดือนขึ้นไป       7,199  9,398              7,199 9,398 

รวม 225,818  256,783 219,279 253,774 

หัก ค4าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,315)  (7,936) (7,315) (7,936) 

สุทธิ    218,503      248,847    211,964    245,838 

 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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6. สินค6าคงเหลือ  

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

สินค7าซ้ือมาเพ่ือขาย 534,788  469,162 534,788 469,162 

สินค7าระหว4างทาง      42,058       76,803      42,058      76,803 

สินค7าสําเร็จรูป 2,212  1,079 -  - 

วัตถุดิบ 9,470  6,066 -  - 

สินค7าระหว4างผลิต      1,320       1,019 -  - 

อะไหล4และวัสดุส้ินเปลือง 1,582  1,090 -  - 

รวม 591,430  555,219 576,846 545,965 

หัก ค4าเผ่ือการลดมูลค4าสินค7าคงเหลือ (7,849)  (9,834)       (7,566) (9,531) 

สุทธิ    583,581     545,385   569,280    536,434 
 

7.  สินทรัพย/หมุนเวียนอื่น 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,543  2,179  1,636  - 

ค4าใช7จ4ายจ4ายล4วงหน7า 1,809 1,927 1,783  1,921 

เงินจ4ายล4วงหน7าค4าสินค7า 430  3,423  429  3,224 

อื่นๆ 980  7,372  958  7,313 

รวม 7,762  14,901  4,806  12,458 
 

8.  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารจํานวน 70 ล7านบาท (2556 : 83 ล7านบาท)  อัตราดอกเบ้ียร7อยละ 1.10 
ถึง 1.60 ต4อปN (2556 : ร7อยละ 1.45 ถึง 2.25 ต4อปN)ซ่ึงใช7เป!นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย0 (ดูหมายเหตุ 14) 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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9.  เงินลงทุนในบริษัทย�อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย4อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556 มีรายละเอียดดังต4อไปนี้ 
 

 พันบาท    ร7อยละ  พันบาท 

 ทุนจดทะเบียน  วันจดทะเบียน  สัดส4วนความเป!นเจ7าของ  วิธีราคาทุน  รายได7เงินปVนผล 

 2557  2556  จัดตั้งบริษัท  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
                  

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จํากัด 30,000  30,000  23 เมษายน 2556  99.00  99.00  29,700  29,700  -  - 

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด  10,000  -  12 ธันวาคม 2557  99.96  -  2,499  -  -  - 

(เรียกชําระแล7วร7อยละ 25)                  

รวม           32,199  29,700  -  - 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556 บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด (“บริษัทย4อย”) (ผู7ซ้ือ) ทําสัญญากับสถาบันการเงินใน
ประเทศแห4งหน่ึง (ผู7ขาย) จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 
 

ก) สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร7อมส่ิงปลูกสร7างจํานวนเงิน 32.8 ล7านบาท และ 
 

ข) สัญญาโอนสิทธิเรียกร7องในหน้ีสินของบริษัท มติมิตร คอร0ปอเรช่ัน จํากัด ท่ีกรรมสิทธ์ิเป!นของผู7ขาย     โดยผู7ขายตกลงท่ีจะขาย
และโอนสิทธิเรียกร7องในฐานะเจ7าหน้ีในหน้ีสินท่ีมีอยู4ตามสัญญาสินเช่ือและสัญญาการปรับปรุงโครงสร7างหน้ี  (เงินต7นจํานวน 
240.5 ล7านบาท และดอกเบ้ียค7างจ4ายจํานวน 47.8 ล7านบาท) ให7กับผู7ซ้ือ ในราคา 3.2 ล7านบาท 

 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทย4อย (ผู7ซ้ือ) ทําสัญญาซ้ือขายทรัพย0สินกับบริษัท มติมิตร คอร0ปอเรช่ัน จํากัด (ผู7ขาย) จํานวน 3 
ฉบับ เป!นจํานวนเงินรวม 14.6 ล7านบาท 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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10.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/ – สุทธิ    
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

      เครื่องตกแต4ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส4วนปรับปรุง ส4วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว4าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก4อสร7าง รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 28,033  42,959  19,237  13,086  41,722  5,673  150,710 

เพิ่มขึ้น 10,329  21,669  14,239  1,584  1,208  4,659  53,688 

โอน - สุทธิ 669  2,594  5,907  354  -  (8,693)  831 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  (413)  (1,443)  -  (1,856) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 39,031  67,222  39,383  14,611  41,487  1,639  203,373 

เพิ่มขึ้น 146  214  6,754  452  -  1,086  8,652 

โอน - สุทธิ -  1,631  403  34  -  (2,068)  - 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  (21)  (745)  -  -  (766) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 39,177  69,067  46,519  14,352  41,487  657  211,259 

 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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 งบการเงินรวม (พันบาท) 

      เครื่องตกแต4ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส4วนปรับปรุง ส4วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว4าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก4อสร7าง รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 -  10,240  11,675  10,668  21,865  -  54,448 

ค4าเสื่อมราคาสําหรับปN -  3,089  3,447  1,148  5,618  -  13,302 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  (397)  (452)  -  (849) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  13,329  15,122  11,419  27,031  -  66,901 

ค4าเสื่อมราคาสําหรับปN 6  3,418  4,882  1,071  5,487  -  14,864 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  (21)  (502)  -  -  (523) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 6  16,747  19,983  11,988  32,518  -  81,242 

              

มูลค4าสุทธิทางบัญชี              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 39,031  53,893  24,261  3,192  14,456  1,639  136,472 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 39,171  52,320  26,536  2,364  8,969  657  130,017 

 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

      เครื่องตกแต4ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส4วนปรับปรุง ส4วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว4าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก4อสร7าง รวม 

ราคาทุน          
 

   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 28,033  42,959  19,237  13,086  41,722 5,673  150,710 

เพิ่มขึ้น -  -  156  439  608  4,657  5,860 

โอน - สุทธิ 669  2,594  5,907  354  -  (8,693)  831 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  (413)  (1,443)  -  (1,856) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 28,702  45,553  25,300  13,466  40,887  1,637  155,545 

เพิ่มขึ้น -  -  233  312  -  66  611 

โอน - สุทธิ -  1,263  123  34  -  (1,420)  - 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  (21)  (492)  -  -  (513) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 28,702  46,816  25,635  13,320  40,887  283  155,643 

 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

 ที่ดิน  อาคาร   เครื่องตกแต4ง   

 และ และ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส4วนปรับปรุง ส4วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว4าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก4อสร7าง รวม 

ค�าเสื่อมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 -  10,240  11,675  10,668  21,865  -  54,448 

ค4าเสื่อมราคาสําหรับปN -  2,363  2,500  992  5,559  -  11,414 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  (397)  (452)  -  (849) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -  12,603  14,175  11,263  26,972  -  65,013 

ค4าเสื่อมราคาสําหรับปN -  2,326  2,706  799  5,367  -  11,198 

จําหน4ายและตัดบัญชี -    -  (21)  (453)  -  -  (474) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 -  14,929  16,860  11,609  32,339  -  75,737 

              

มูลค�าสุทธิทางบัญชี              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 28,702  32,950  11,125  2,203  13,915  1,637  90,532 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 28,702  31,887  8,775  1,711  8,548  283  79,906 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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ราคาตามบัญชีก4อนหักค4าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย0ถาวรของกลุ4มบริษัทซ่ึงหักค4าเส่ือมราคาท้ังจํานวนแล7ว แต4ยังคงใช7งานอยู4 ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี  
 

  ล7านบาท 

  2557  2556 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  66.3  33.3 
 

บริษัทได7จดจํานองท่ีดินและส่ิงปลูกสร7างของบริษัท เป!นจํานวนเงินประมาณ 50 ล7านบาท เพ่ือเป!นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารพาณิชย0 (ดูหมายเหตุ 14 และ 18) 
 

11. สิทธิการใช6อาคาร  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ราคาทุน 19,037  19,037  19,037  19,037 

หัก รายจ4ายตัดบัญชีสะสม (10,590)  (9,182)  (10,590)  (9,182) 

สุทธิ 8,447  9,855  8,447  9,855 
 

บริษัททําสัญญาเช4าท่ีดินกับสํานักงานทรัพย0สินส4วนพระมหากษัตริย0จํานวนสองฉบับเพ่ือปลูกสร7างอาคารพักอาศัยพร7อมท่ีจอดรถสําหรับ
เจ7าหน7าท่ีของบริษัท มีกําหนดเวลา 3 ปN และ 15 ปN ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 บริษัทต4ออายุสัญญา
เช4าท่ีดินท่ีครบกําหนดเวลาจํานวน 1 ฉบับ) และในปN 2551 บริษัทโอนกรรมสิทธ์ิอาคารและส4วนปรับปรุงอาคารท่ีบริษัทสร7างบนท่ีดิน
เช4าดังกล4าวให7แก4ผู7ให7เช4าตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาเช4า โดยบริษัทได7รับสิทธิให7ใช7ประโยชน0ในอาคารดังกล4าว 
 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช4ามีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ภายในหน่ึงปN 1,187  124  1,187  124 

หลังจากหน่ึงปNแต4ไม4เกินห7าปN 2,189  525  2,189  525 

ห7าปNขึ้นไป 64  190  64         190 

รวม 3,440  839  3,440      839 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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12.  สินทรัพย/เพื่อให6เช�า – สุทธิ    
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

       เครื่องตกแต4ง     
    อาคารและ  ติดตั้งและ    สินทรัพย0 
 สิทธิการเช4า  ส4วนปรับปรุง ส4วนปรับปรุง  อุปกรณ0  ระบบ  ระหว4าง 
 ที่ดิน  ที่ดิน อาคาร  สํานักงาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค  ก4อสร7าง รวม 

ราคาทุน                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 57,584  10,283  -  -  - -  1,024  68,891 
เพิ่มขึ้น 3,207  -  -  869  198  -  146,828  151,102 
โอน - สุทธิ (925)  -  -  -  -  -  -  (925) 
จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 59,866  10,283  -  869  198  -  147,852  219,068 
เพิ่มขึ้น -  404    2,550  428  36  37,189  40,607 
โอน - สุทธิ (853)  6,414  149,514  13,275  -  5,550  (173,900)  - 
จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  (283)  -  -  -  (283) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 59,013  17,101  149,514  16,411  626  5,586  11,141  259,392 

 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

       เครื่องตกแต4ง   

    อาคารและ ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 สิทธิการเช4า  ส4วนปรับปรุง ส4วนปรับปรุง อุปกรณ0  ระบบ ระหว4าง 

 ที่ดิน  ที่ดิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก4อสร7าง รวม 

ค�าเสื่อมราคาสะสม                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 6,865  -  -  -  -  -  -  6,865 

ค4าเสื่อมราคาสําหรับปN 2,860  -  -  49  4  -  -  2,913 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 9,725  -  -  49  4  -  -  9,778 

ค4าเสื่อมราคาสําหรับปN 1,959  422  742  1,268  104  184  -  4,679 

จําหน4ายและตัดบัญชี -  -  -  (22)  -  -  -  (22) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 11,684  422  742  1,295  108  184  -  14,435 
 

               

มูลค�าสุทธิทางบัญชี                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 50,141  10,283  -  820  194  -  147,852  209,290 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 47,329  16,679  148,772  15,116  518  5,402  11,141  244,957 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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บริษัททําสัญญาเช4าท่ีดินกับสํานักงานทรัพย0สินส4วนพระมหากษัตริย0จํานวนหลายฉบับเพ่ือสร7างศูนย0การค7า อายุสัญญาเช4า 3 ปN และ 25 
ปN ส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ0 2582 บริษัทมีต7นทุนในการได7มาซ่ึงสิทธิในการเช4าท่ีดินดังกล4าวเป!นจํานวนเงินรวม 59 ล7านบาท  
 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช4ามีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ภายในหน่ึงปN 493  475  493  475 

หลังจากหน่ึงปNแต4ไม4เกินห7าปN 1,814  1,686  1,814  1,686 

ห7าปNขึ้นไป 29,068  29,488  29,068      29,488 

รวม 31,375  31,649  31,375  31,649 
 

13. ภาษีเงินได6 
 

พระราชบัญญัติออกตามความในประมวลรัษฎากรว4าด7วยการลดอัตราและยกเว7นรัษฎากรฉบับท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 
2554 กําหนดให7ลดอัตราภาษีเงินได7สําหรับบริษัทหรือห7างหุ7นส4วนนิติบุคคลเป!นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีจากอัตราร7อยละ 30 
คงเหลือในอัตราร7อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกและร7อยละ 20 สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาเป!นการช่ัวคราว ท้ังน้ี 
เริ่มต้ังแต4รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2555  
 

กลุ4มบริษัทใช7อัตราภาษีเงินได7ร7อยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินได7นิติบุคคลสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

นอกจากน้ี พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว4าด7วยการลดอัตราและยกเว7นรัษฎากรฉบับท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2557 กําหนดให7ลดอัตราภาษีเงินได7และยังคงจัดเก็บในอัตราร7อยละ 20 สําหรับบริษัทหรือห7างหุ7นส4วนนิติบุคคล ท้ังน้ี 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 แต4ไม4เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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ภาษีเงินได7ท่ีบันทึกเป!นค4าใช7จ4ายสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด7วยรายการดังต4อไปน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ภาษีเงินได7คํานวณจากกําไรทางบัญชีตาม        

   อัตราภาษีท่ีประกาศใช7   (ร7อยละ 20) 5,187  12,151  5,187  12,151 

ผลกระทบจากรายการท่ีเป!น        

   รายจ4ายต7องห7ามทางภาษี 1,168  940  1,168  940 

ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถ        

   หักเป!นรายจ4ายได7เพ่ิมเติม (43)  (117)  (43)  (117) 

ภาษีเงินได7คํานวณจากกําไรทางภาษี 6,312  12,974  6,312  12,974 

สินทรัพย0ภาษีเงินได7รอการตัดบัญชีลดลง         

   (เพ่ิมขึ้น) 267  (245)  267  (245) 

ภาษีเงินได7ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน        

   เบ็ดเสร็จ 6,579  12,729  6,579  12,729 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย0ภาษีเงินได7รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหว4างปN    มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

 ณ วันท่ี 1  รับรู7ในกําไร  ณ วันท่ี 31  รับรู7ในกําไร  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม 2556  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2556  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2557 

ค4าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,738  (151)  1,587  (124)  1,463 

ค4าเผ่ือการลดมูลค4าของสินค7า 1,632  274  1,906  (393)  1,513 

อื่น ๆ 530  122  652  250  902 

รวม 3,900  245  4,145  (267)  3,878 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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14. วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย0หลายแห4ง สรุปได7ดังน้ี 
 

 ล7าน 

 2557  2556 

   เหรียญ    เหรียญ 

 บาท  สหรัฐอเมริกา  บาท  สหรัฐอเมริกา 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 52  -  57  - 

วงเงินกู7ยืมระยะส้ัน 1,641  -  1,789  - 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต4างประเทศ    821         0.5        1,016         0.5 

รวม    2,514         0.5     2,862         0.5 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 วงเงินสินเช่ือข7างต7นมีหลักประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคารจํานวน 70 ล7าน (ดูหมายเหตุ 8) และจดจํานองท่ีดิน
พร7อมส่ิงปลูกสร7างของบริษัท (ดูหมายเหตุ 10) 
 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู6ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

เงินเบิกเกินบัญชี 21,866        -  21,866        - 

เงินกู7ยืมระยะส้ัน 150,000  100,000  150,000   100,000  

หน้ีสินภายใต7สัญญาทรัสต0รีซีท 392,043  444,882  392,043      444,882 

รวม 563,909  544,882  563,909      544,882 

    
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
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16.  ค�าใช6จ�ายค6างจ�ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

เจ7าหน้ีค4าก4อสร7างและซ้ือทรัพย0สิน (ดูหมายเหตุ 34) 48,957  35,547  48,957  32,734 

เจ7าหน้ีอื่น 8,843  8,575  7,766  7,195 

ค4าความเสียหายได7รับจากบริษัทประกันภัยเพ่ือ        

   ใช7ในการซ4อมเครื่องจักร 5,809        -        -        - 

เงินประกันผลงาน-การก4อสร7าง (ดูหมายเหตุ 34) 4,580  4,567  4,580  4,567 

อื่นๆ 6,703  8,940  6,479  8,858 

รวม 74,892  57,629  67,782  53,354 
 

17. หนี้สินภายใต6สัญญาเช�าทางการเงิน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ส4วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปN 3,766  3,177 3,766 3,177 

ส4วนท่ีถึงกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปNแต4ไม4เกินห7าปN       1,994       5,283      1,994       5,283 

รวม       5,760       8,460      5,760       8,460 
 

18. เงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ส4วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปN 6,138  5,957  6,138  5,957 

ส4วนท่ีถึงกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปNแต4ไม4เกินห7าปN     12,125      18,278      12,125      18,278 

รวม     18,263      24,235      18,263      24,235 
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เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 บริษัททําสัญญากู7ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห4งหน่ึงจํานวนเงิน 30 ล7านบาท ซ่ึงเป!นเงินกู7เพ่ือช4วยเหลือ
ผู7ท่ีได7รับความเสียหายจากอุทกภัยตามประกาศธนาคารแห4งประเทศไทย ท่ี สกง. 12/2555 เรื่อง การให7ความช4วยเหลือทางการเงินแก4ผู7
ท่ีได7รับความเสียหายจากอุทกภัยปN พ.ศ. 2555 เงินกู7ยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ียร7อยละ 3 ต4อปN และกําหนดชําระคืนต7นเงินกู7และดอกเบ้ียเป!น
งวดรายเดือนจํานวนเงินงวดละ 550,000 บาท รวม 60 งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในส้ินเดือนของเดือนท่ีเบิกรับเงินกู7งวดแรก 
 

เงินกู7ยืมดังกล4าวข7างต7นคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินของบริษัทพร7อมส่ิงปลูกสร7างท่ีมีอยู4แล7ว และ/หรือจะมีในภายหน7าตามท่ีกล4าว
ในหมายเหตุข7อ 10 
 

19. หนี้สินผลประโยชน/ของพนักงานหลังออกจากงาน 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2556  2555 

หน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงาน        

- ณ วันท่ี 1 มกราคม        3,258        2,648        3,258  2,648 

รับโอนพนักงานจากบริษัทอื่น  414        -        -        - 
 

       

ต7นทุนบริการปVจจุบัน  1,036  517  1,018  517 

ต7นทุนดอกเบ้ีย 123             93  123             93 

กําไรตามหลักคณิตศาสตร0ประกันภัย (590)        -  (590)        - 

ค4าใช7จ4ายท่ีรับรู7ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          569           610           551           610 

หน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงาน        

- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม       4,241        3,258        3,809        3,258 
 

สมมติฐานท่ีสําคัญซ่ึงใช7ในการคํานวณหน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานมีดังน้ี 
 

อัตราคิดลด   - ร7อยละ 2.97 และ 3.50 ต4อปN 
อัตราการขึ้นของเงินเดือน - ร7อยละ 3.0 ต4อปN 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ร7อยละ 0.0 ถึง ร7อยละ 45.0 ต4อปN 
อัตราการเสียชีวิต - ตารางการมรณะของเพศชายและหญิงของไทยปN 2551 
อัตราการทุพพลภาพ - ร7อยละ 5 ของตารางการมรณะของเพศชายและหญิงของไทยปN 2551 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 

 

- 119 - 

 

20. การออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

ในท่ีประชุมสามัญผู7ถือหุ7นประจําปN 2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ผู7ถือหุ7นมีมติอนุมัติเรื่องดังต4อไปน้ี 
 

ก) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ7นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (Warrants PPM-W1) ชนิดระบุชื่อผู7ถือและสามารถโอนเปล่ียน
มือได7เพ่ือจัดสรรให7แก4ผู7ถือหุ7นเดิมจํานวนไม4เกิน 80,000,000 หน4วยในมูลค4าหน4วยละ 0.00 บาท โดยจัดสรรให7แก4ผู7ถือหุ7นเดิม
ในอัตราส4วน 2 หุ7นสามัญเดิมต4อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ7นสามัญ 1 หน4วย ท้ังน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ7นสามัญ
ดังกล4าวมีอายุ 3 ปN นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และวันท่ี
ครบกําหนดคือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560) ผู7ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช7สิทธิซ้ือหุ7นสามัญของบริษัทได7ทุกวันทําการ
สุดท7ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต4ละปNตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีใช7สิทธิครั้งท่ี 1 คือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2557 และวันใช7สิทธิครั้งสุดท7ายคือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560) โดยมีอัตราการใช7สิทธิซ้ือหุ7นคือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ7น
สามัญหน่ึง (1) หน4วยต4อการซ้ือหุ7นสามัญของบริษัทหน่ึง (1) หุ7นในราคาหุ7นละ 7.00 บาท  
 

ข) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 160 ล7านบาท (แบ4งออกเป!นหุ7นสามัญจํานวน 160,000,000 หุ7น มูลค4าหุ7นละ 1 บาท) 
เป!น 240 ล7านบาท (แบ4งออกเป!นหุ7นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ7น มูลค4าหุ7นละ 1 บาท) โดยการออกหุ7นสามัญใหม4จํานวน 
80,000,000 หุ7น มูลค4าหุ7นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ7นสามัญของบริษัทตามท่ีกล4าวใน
ข7อ ก) ข7างต7น 

 

บริษัทได7จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกล4าวกับกระทรวงพาณิชย0เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 
 

บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให7แก4ผู7ถือหุ7นเดิมจํานวน 79,999,972 หน4วยเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล4าวเข7าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย0 เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2557  

 

การใช7สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ7นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (Warrants PPM-W1) 
 

      พันบาท  หุ7น    วันท่ีจด 

    หน4วย  เงินรับ  จํานวน  พันบาท  ทะเบียน 

ครั้ง  วันท่ีใช7  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  จากการ  หุ7นสามัญ  ส4วนเกิน  เพ่ิมทุนท่ี 

ท่ี  สิทธิ  ท่ีใช7สิทธิ  ยังไม4ใช7สิทธิ  ใช7สิทธิ  ท่ีชําระแล7ว  มูลค4าหุ7น  ชําระแล7ว 

      79,999,972    160,000,000  78,644   

1  30 มิ.ย. 57  -  79,999,972  -  -  -  - 

2  30 ธ.ค. 57  250  79,999,722  2  250  2  26 มกราคม 

              2558 

  รวม        160,000,250  78,646   
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21. สํารอง 
 

ส�วนเกินมูลค�าหุ6น 
 

ตามบทบัญญัติแห4งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ7นสูงกว4ามูลค4าหุ7นท่ีจด
ทะเบียนไว7 บริษัทต7องนําค4าหุ7นส4วนเกินน้ีต้ังเป!นทุนสํารอง (“ส4วนเกินมูลค4าหุ7น”) ส4วนเกินมูลค4าหุ7นน้ีจะนําไปจ4ายเป!นเงินปVนผลไม4ได7 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห4งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต7องจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตาม
กฎหมาย”) อย4างน7อยร7อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปNหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ7ามี) จนกว4าทุนสํารองดังกล4าวมีจํานวนไม4น7อย
กว4าร7อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ีจะนําไปจ4ายเป!นเงินปVนผลไม4ได7 
 

22. รายได6อื่น 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

รายได7ค4าสนับสนุนทางการตลาด 2,900  5,961  2,900  5,961 

ยึดเงินประกันผู7เช4าท่ีผิดเงื่อนไขในสัญญา 3,551  -  3,551  - 

ดอกเบ้ียรับ 1,183  1,753  2,383  2,112 

อื่นๆ 4,360  7,690  1,399  7,690 

รวม 11,994  15,404  10,233  15,763 
 

23. ค�าใช6จ�ายตามลักษณะ 
 

รายการค4าใช7จ4ายตามลักษณะท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

การเปล่ียนแปลงในสินค7าสําเร็จรูปและงานระหว4างทํา (32,315)  (16,707)  (30,881)  (14,609) 

ซ้ือสินค7ามาเพ่ือจําหน4าย 1,151,434  1,378,864  1,151,434  1,378,864 

วัตถุดิบ และวัสดุส้ินเปลืองใช7ไป 31,729  12,303  -  - 

ค4าใช7จ4ายเกี่ยวกับพนักงาน     67,870  59,053       60,124  59,053 

ค4าเส่ือมราคาและรายจ4ายตัดบัญชี      21,167        17,708      17,309  15,714 

ค4าใช7จ4ายในการเดินทางและค4าขนส4ง      12,739        12,627       12199  12,405 
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24. ข6อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน 
 

รายได7จากการขาย ต7นทุนขาย และกําไรขั้นต7นเป!นข7อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ และเป!นข7อมูลหลักซ่ึงถูกนําเสนอให7กับผู7มีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด7านการดําเนินงานอย4างสมํ่าเสมอและถูกใช7ในการประเมินผลการดําเนินงานของส4วนงาน กลุ4มบริษัทดําเนินธุรกิจส4วนใหญ4ใน
ประเทศไทยในหลายธุรกิจได7แก4 ธุรกิจจําหน4ายกลุ4มวัตถุดิบอุตสาหกรรม และกลุ4มผลิตภัณฑ0วัสดุก4อสร7าง ผลิตและจําหน4ายบรรจุภัณฑ0
ชนิดอ4อนตัว (รวมอยู4ในกลุ4มวัตถุดิบอุตสาหกรรม)  และธุรกิจให7เช4าทรัพย0สิน ในระหว4างปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
กลุ4มบริษัทไม4มีกิจกรรมท่ีเป!นสาระสําคัญในส4วนงานธุรกิจให7เช4าทรัพย0สิน ซ่ึงข7อมูลต4อไปน้ีได7แยกตามส4วนงานทางธุรกิจโดยพิจารณาถึง
เกณฑ0ของตลาดสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 2557  2556 

 กลุ4มผลิตภัณฑ0  กลุ4ม    กลุ4มผลิตภัณฑ0  กลุ4ม   

 วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ0    วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ0   

 อุตสาหกรรม  วัสดุก4อสร7าง  รวม  อุตสาหกรรม  วัสดุก4อสร7าง  รวม 

ขายสุทธิ 932,663  382,242  1,314,905  1,089,473  476,188  1,565,661 

ต7นทุนขาย (841,822)  (307,014)  (1,148,836)  (972,024)  (389,828)  (1,361,852) 

กําไรขั้นต7น    90,841     75,228  166,069    117,449     86,360  203,809 
 

25. กําไรต�อหุ6น 
 

กําไรต�อหุ6นขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรต4อหุ7นขั้นพ้ืนฐานสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปNด7วยจํานวนถัวเฉล่ียถ4วง
นํ้าหนักของหุ7นสามัญท่ีออกจําหน4ายแล7วระหว4างปN ซ่ึงแสดงการคํานวณได7ดังน้ี 
 

 พันบาท/พันหุ7น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

จํานวนหุ7นสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 160,000  160,000  160,000  160,000 

ผลกระทบจากการออกหุ7นสามัญใหม4จากการ              

   ใช7สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ7นสามัญ -  -  -  - 

จํานวนหุ7นสามัญถัวเฉล่ียถ4วงนํ้าหนัก         

   ขั้นพ้ืนฐาน 160,000  160,000  160,000  160,000 

        

กําไรสําหรับปN 15,221  39,979  19,354  48,027 

กําไรต4อหุ7นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.095  0.250  0.121  0.300 
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กําไรต�อหุ6นปรับลด 
 

กําไรต4อหุ7นปรับลดสําหรับปNส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปNด7วยจํานวนถัวเฉล่ียถ4วงนํ้าหนัก
ของหุ7นสามัญท่ีออกจําหน4ายแล7วระหว4างปNหลังจากท่ีได7ปรับปรุงผลกระทบของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอาจเปล่ียนเป!นหุ7นสามัญปรับลดซ่ึง
แสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 พันบาท/พันหุ7น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

จํานวนหุ7นสามัญถัวเฉล่ียถ4วงนํ้าหนัก                    

   ขั้นพ้ืนฐาน 160,000  160,000  160,000  160,000 

ผลกระทบจากการถือเสมือนว4ามีการใช7สิทธิ        

   ของใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ7นสามัญ 5,587  -  5,587  - 

จํานวนหุ7นสามัญถัวเฉล่ียถ4วงนํ้าหนักปรับลด 165,587  160,000  165,587  160,000 

        

กําไรสําหรับปN 15,221  39,979  19,354  48,027 

กําไรต4อหุ7นปรับลด (บาท) 0.092  0.250  0.117  0.300 
 

26. เงินปHนผลจ�าย 
 

ในการประชุมสามัญผู7ถือหุ7นประจําปN 2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556 ผู7ถือหุ7นมีมติอนุมัติให7จ4ายเงินสดปVนผลจากกําไรสุทธิของปN 
2555 ในอัตราหุ7นละ 0.11 บาท จํานวน 160 ล7านหุ7น เป!นเงินรวม 17.6  ล7านบาท โดยมีมติให7จ4ายเงินสดปVนผลดังกล4าวในวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2556 
 

ในการประชุมสามัญผู7ถือหุ7นประจําปN 2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ผู7ถือหุ7นมีมติอนุมัติให7จ4ายเงินสดปVนผลจากกําไรสุทธิของปN 
2556 ในอัตราหุ7นละ 0.10 บาท จํานวน 160 ล7านหุ7น เป!นเงินรวม 16 ล7านบาท โดยมีมติให7จ4ายเงินสดปVนผลดังกล4าวในวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2557 
 

27. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทได7จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป!นสมาชิกของกองทุน โดย
พนักงานจ4ายเงินสะสมและบริษัทจ4ายเงินสมทบในอัตราเท4ากันร7อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีได7
จดทะเบียนเป!นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามข7อกําหนดของกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ
จัดการกองทุนโดยผู7จัดการกองทุนท่ีได7รับอนุญาต บริษัทจ4ายสมทบเข7ากองทุนสํารองเล้ียงชีพในปN 2557 เป!นเงิน 0.87 ล7านบาท (2556: 
0.86 ล7านบาท) 
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28. สัญญาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร 
 

เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 บริษัททําสัญญาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรกับบริษัทในประเทศแห4งหน่ึง  (ผู7รับจ7าง) 
เป!นระยะเวลา 3 ปN เริ่มวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกล4าวให7ถือว4ามีการต4อ
ระยะเวลาของสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 3 ปN เว7นแต4คู4สัญญาฝUายใดฝUายหน่ึงจะแจ7งเป!นหนังสือให7แก4คู4สัญญาอีกฝUายหน่ึง
ทราบว4าไม4ประสงค0จะต4อสัญญาอีกเพ่ือให7มีผลเป!นการเลิกสัญญาเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาท่ีมีอยู4น้ัน ภายใต7สัญญาดังกล4าว บริษัท
จะจ4ายค4าบริการรายเดือนให7ผู7รับจ7างจํานวนเงินปNละประมาณ 6.52 ล7านบาท ในปNท่ี 1 และ 7.23 ล7านบาท ในปNท่ี 2 และ 3  
 

29. เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด6านการเงิน 
 

กลุ4มบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต4างประเทศ และ
จากการไม4ปฏิบัติตามข7อกําหนดตามสัญญาของคู4สัญญา  
 

การจัดการความเส่ียงเป!นส4วนหน่ึงของธุรกิจของกลุ4มบริษัท กลุ4มบริษัทมีระบบในการควบคุมให7ความสมดุลของจํานวน       ความเส่ียง
ท่ียอมรับได7โดยพิจารณาระหว4างต7นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต7นทุนของการจัดการความเส่ียง ฝUายบริหารได7มีการควบคุม
กระบวนการจัดการความเส่ียงของกลุ4มบริษัทอย4างต4อเน่ืองเพ่ือให7ม่ันใจว4าเกิดความสมดุลระหว4างความเส่ียงและการจัดการความเส่ียง 
 

ความเส่ียงด6านสภาพคล�องและความเส่ียงด6านการให6สินเชื่อ 
 

ความเส่ียงด7านสภาพคล4องเกิดจากความเป!นไปได7ท่ีลูกค7าอาจจะไม4สามารถจ4ายชําระหน้ีให7แก4กลุ4มบริษัทได7ภายในกําหนด เวลาโดยปกติ
ของการค7า เพ่ือจัดการความเส่ียงน้ีกลุ4มบริษัทได7ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค7าเป!นระยะๆ   
 

ความเส่ียงด7านการให7สินเช่ือหมายถึงความเส่ียงท่ีคู4สัญญาไม4ปฏิบัติตามข7อกําหนดในสัญญาซ่ึงก4อให7เกิดความเสียหายทางการเงินแก4กลุ4ม
บริษัท  ผู7บริหารของกลุ4มบริษัทเช่ือว4ากลุ4มบริษัทไม4มีความเส่ียงท่ีเป!นสาระสําคัญ เน่ืองจากกลุ4มบริษัทได7มีการพิจารณาให7สินเช่ือแก4
ลูกค7าและมีการติดตามการชําระเงินของลูกค7าอย4างใกล7ชิด 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 

บริษัทมี เจ7าหน้ีการค7าและหน้ีสินภายใต7สัญญาทรัสต0รีซีทท่ีเป!นเงินตราต4างประเทศ  ซ่ึงก4อให7เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต4างประเทศ ในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บริษัทได7ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต4างประเทศ
ล4วงหน7าส4วนหน่ึง อย4างไรก็ดีบริษัทยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับลูกหน้ีการค7า เจ7าหน้ีการค7าและหน้ีสินภายใต7สัญญาท
รัสต0รีซีทท่ีไม4ได7ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต4างประเทศล4วงหน7าครอบคลุมไว7 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม4ได7ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต4างประเทศล4วงหน7า โดยบริษัทมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป!นสกุลเงินตรา
ต4างประเทศท่ีสําคัญจํานวน 12.4 ล7านเหรียญสหรัฐ และ 0.05 ล7านเหรียญยูโร  
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงส4งผลกระทบต4อ
การดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝUายบริหารของบริษัทเช่ือว4าบริษัทไม4มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเป!นสาระสําคัญ 
เน่ืองจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู7ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียในท7องตลาด 
และเงินกู7ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงตํ่ากว4าอัตราดอกเบ้ียในท7องตลาด 
 

มูลค�ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 

มูลค4ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผู7ซ้ือและผู7ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย0หรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝUายมีความรอบรู7
และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกันในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค4ายุติธรรมของสินทรัพย0ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  กลุ4ม
บริษัทมีการพิจารณาสถานการณ0ปVจจุบันของต7นทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชําระหน้ีสินภายใต7เครื่องมือทางการเงิน 
 

กลุ4มบริษัทใช7วิธีการและสมมติฐานดังต4อไปน้ีในการประมาณมูลค4ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท4าเงินสด  และลูกหน้ีการค7า มีราคาตามบัญชีใกล7เคียงกับมูลค4ายุติธรรม เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหล4าน้ี
จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันมีราคาตามบัญชีใกล7เคียงกับมูลค4ายุติธรรม เน่ืองจากเงินฝากน้ีมีอัตราดอกเบ้ียใกล7เคียงกับอัตราตลาด 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู7ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เจ7าหน้ีการค7า  และเจ7าหน้ีอื่นมีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกล7เคียง
กับมูลค4ายุติธรรม เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
 

เงินกู7ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงตํ่ากว4าอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในท7องตลาดมีราคาตามบัญชีใกล7เคียงกับมูลค4า
ยุติธรรม 
 

เงินลงทุนในบริษัทย4อยและหน้ีสินภายใต7สัญญาเช4าทางการเงินไม4สามารถคํานวณมูลค4ายุติธรรมได7อย4างเหมาะสมโดยไม4มีต7นทุนท่ีเกิน
จําเป!น 
 

30. การจัดการส�วนทุน 
 

วัตถุประสงค0ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุ4มบริษัท คือ การจัดให7มีซ่ึงโครงสร7างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไว7ซ่ึง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย4างต4อเน่ือง 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ4มบริษัทมีอัตราส4วนหน้ีสินต4อทุนเท4ากับ 1.28 : 1.00 และ 1.27 : 1.00 ตามลําดับ และบริษัทมี
อัตราส4วนหน้ีสินต4อทุนเท4ากับ 1.23 : 1.00 และ 1.24 : 1.00 ตามลําดับ 
 

31. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 

ก) บริษัทมีเลตเตอร0ออฟเครดิตสําหรับซ้ือสินค7าท่ียังไม4ได7ใช7จํานวนเงินรวม 1.1  ล7านเหรียญสหรัฐ และ 0.002 ล7านเหรียญยูโร 
และ 
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ข) ภาระผูกพันจากสัญญาก4อสร7างเป!นจํานวนเงินรวม 0.5 ล7านบาท 
 

32.     หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี 
 

ก) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีสถาบันการเงินสองแห4งออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทย4อยให7กับหน4วยงานรัฐบาลหลาย
แห4งเพ่ือประโยชน0ทางการค7าเป!นจํานวนเงินรวม 3.6 ล7านบาท และ 
 

ข) หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีบริษัทให7ธนาคารแห4งหน่ึงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทแห4งหน่ึงให7กับหน4วยงานรัฐบาลแห4งหน่ึง
เพ่ือประโยชน0ทางการค7าเป!นจํานวนเงินรวม 12.6 ล7านบาท  
 

ค) เจ7าหน้ีการค7ารายหน่ึงฟLองบริษัทในคดีแพ4งให7ชําระหน้ีค4าซ้ือสินค7าและเรียกค4าเสียหาย เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ศาล
อุทธรณ0มีคําพิพาษาให7บริษัทชําระค4าสินค7าจํานวน 1.88 ล7านบาท พร7อมดอกเบ้ียในอัตราร7อยละ 7.5 ต4อปN 

 

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2557 บริษัทได7ยื่นคําฎีกาและคดีน้ีอยู4ระหว4างการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
บริษัทยังไม4บันทึกเจ7าหน้ีการค7าท่ีบันทึกตํ่าไปจํานวน 0.99 ล7านบาท (เน่ืองจากบริษัทบันทึกเจ7าหน้ีสุทธิจากส4วนลดท่ีคาดว4าจะ
ได7รับ) และดอกเบ้ียค7างจ4ายจํานวน 0.29 ล7านบาท (คํานวณถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557) 
 

ง) บริษัท พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด ซ่ึงเป!นบริษัทย4อยได7ซ้ือเครื่องจักรจํานวน 3 เครื่อง จากบริษัท มติมิตร คอร0
ปอเรช่ัน จํากัด และได7ชดใช7ราคาเป!นเงิน 10.70 ล7านบาท โดยมีหลักฐานครบถ7วน ต4อมาในเดือนพฤศจิกายน 2556 อดีต
กรรมการของ บริษัท มติมิตร คอร0ปอเรช่ัน จํากัด ท4านหน่ึง ได7ฟLองบริษัท มติมิตร คอร0ปอเรช่ัน จํากัด และ บริษัท พรีเม่ียม 
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด กับพวก รวม 6 คน ว4าการซ้ือขายน้ีไม4ชอบและขอเรียกเครื่องจักรคืนหรือให7ใช7ราคาเป!นเงิน 
10.70 ล7านบาท บริษัทได7ศึกษารายละเอียดร4วมกับท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และเช่ือม่ันว4าบริษัทย4อยได7ซ้ือโดยถูกต7องและชําระ
เงินเรียบร7อยแล7ว และขณะน้ีอยู4ในกระบวนการพิจารณาของศาล 
 

จ) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2556 บริษัท (ผู7ว4าจ7าง) ทําสัญญาจ7างบริษัทในประเทศแห4งหน่ึง (ผู7รับจ7าง) ทําการก4อสร7างโครงการ
ศูนย0การค7า THE SALAYA มีกําหนดแล7วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 โดยมีค4าปรับงานล4าช7าในอัตราร7อยละ 0.1 ต4อ
วันของมูลค4างานตามสัญญา เม่ือรวมค4าปรับท้ังหมดต7องไม4เกินร7อยละ 10 ของมูลค4างานตามสัญญา  
 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 ผู7รับจ7าง (โจกท0) ฟLองบริษัทเป!นจําเลยในคดีแพ4งให7ชําระหน้ีค4าก4อสร7างและคืนเงินประกันผลงาน  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเจ7าหน้ีค4าก4อสร7างคงเหลือจํานวน 48.3 ล7านบาท และเงินประกันผลงาน-การก4อสร7าง
จํานวน 4.6 ล7านบาท 
 

 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ0 2558 บริษัทได7ฟLองแย7งโจกท0ในคดีดังกล4าวข7างต7นเรียกให7ชําระค4าปรับงานล4าช7าและค4าใช7จ4ายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข7อง ขณะน้ีคดีอยู4ในกระบวนการพิจารณาของศาล 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
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33.     การจัดประเภทบัญชีใหม� 
 
บริษัทได7จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ใหม4เพ่ือให7สอดคล7องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 โดยไม4มีผลกระทบต4อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือส4วนของผู7ถือหุ7น การจัดประเภทรายการบัญชีใหม4มีดังต4อไปน้ี 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามท่ี  ยอดตามท่ี  ยอดตามท่ี  ยอดตามท่ี 

 จัดประเภทใหม4  เคยรายงานไว7  จัดประเภทใหม4  เคยรายงานไว7 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ลูกหน้ีการค7า - บริษัทท่ีเกี่ยวข7องกัน -  -  2,439  - 

ลูกหน้ีการค7า - อื่น ๆ -  -  245,838  248,277 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ0 136,472  138,089  90,532  92,149 

สิทธิการเช4า 9,855  8,238  9,855  8,238 

เจ7าหน้ีการค7า        

-  บริษัทท่ีเกี่ยวข7องกัน 18  -  18  - 

-  อื่น ๆ 69,045  69,351  68,074  68,380 

เจ7าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข7องกัน 288  -  288  - 
 

34. เหตุการณ/ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ0 2558 คณะกรรมการบริษัทได7มีมติให7เสนอท่ีประชุมสามัญผู7ถือหุ7นอนุมัติเรื่อง
ดังต4อไปน้ี 
 

ก) จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานปN 2557 ร7อยละ 5 เพ่ือเป!นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.97 ล7านบาท และ 
 

ข)        จ4ายเงินปVนผลจากผลการดําเนินงานปN 2557 ในอัตราหุ7นละ 0.06 บาท เป!นเงินรวม 9.6 ล7านบาทแก4ผู7ถือหุ7นโดยกําหนด
จ4ายเงินปVนผลดังกล4าวในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

 

อย4างไรก็ตาม เหตุการณ0ข7างต7นขึ้นอยู4กับมติของผู7ถือหุ7นในการประชุมผู7ถือหุ7นในวันท่ี 23 เมษายน 2558 
 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีได7รับการอนุมัติให7ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ0 2558 




