
 



2 

 

 

 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู�จัดการ          3 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ          4 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ            8 

ป"จจัยความเสี่ยง             25 

ข�อมูลท่ัวไปและข�อมูลสําคัญอ่ืน           30 

โครงสร�างผู�ถือหุ�น             33 

นโยบายการจ2ายเงินป"นผล            36 

โครงสร�างการจัดการ            37 

การกํากับดูแลกิจการ            53 

ความรับผิดชอบต2อสังคม            68 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง         73 

รายการระหว2างกัน             74 

ข�อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ            82 

การวิเคราะห8และคําอธิบายของฝ:ายจัดการ (MD&A)         83 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต2อรายงานทางการเงิน       90 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ           91 

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต          92 

งบการเงินประจําปC 2558            94 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน           104 

 

 

 

 

 

 

“ผู�ลงทุนสามารถศึกษาข�อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย8เพ่ิมเติมได�จากแบบแสดงรายการข�อมูลประจําปC (แบบ 56-1) ของบริษัท 

ท่ีแสดงไว�บน www.sec.or.th หรือ www.ppm.co.th” 

 

สารบัญ 



3 

 

 

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ยังคงเป็นการฟ้ืนตัวต่ํากว่าท่ีคาดการณ์ โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว 
ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนยังไม่สามารถเร่งตัวขึ้นได้มากนัก อาจเป็นเพราะการขาดความเชื่อม่ันต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
และยังรอความชัดเจนจากการลงทุนของภาครัฐ กําลังซ้ือภายในประเทศลดต่ําลง หนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้น อุตสาหกรรมในกลุ่ม
การผลิตและการก่อสร้างซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้การ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ในปี 2558 นั้นลดลงต่ํากว่าปี 2557 กล่าวคือ ในปี 2558 บริษัท
มีรายได้รวมท้ังส้ิน 1,314.01 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 16.47 ล้านบาท 

 

ท้ังนี้ ในปี 2559 บริษัทจะทําการประเมินปัจจัยความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริษัทเพ่ือปรับกลยุทธ์การดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ในเบ้ืองต้นบริษัทจะพยายามรักษา
ฐานลูกค้าท่ีมีอยู่เดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่
ในกรอบงบประมาณตามแผนธุรกิจ รวมท้ังบริษัทอาจจะพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการขยายฐานรายได้
ให้กับบริษัทเพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ 
สถาบันการเงิน ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนให้บริษัทดําเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งตลอดมา รวมท้ังการทุ่มเทแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับสนับสนุนให้กิจการของบริษัทประสบความสําเร็จ
ด้วยดีมาโดยตลอด โดยบริษัทขอให้คําม่ันว่า บริษัทจะยังคงดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับ
การเป็นกลไกท่ีสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือผลักดันให้บริษัท
เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

           

 

(นายปกรณ์ บริมาสพร)              (นายชํานาญ พรพิไลลักษณ์) 

ประธานกรรมการ                กรรมการผู้จัดการ 
 

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ช่ือย�อหลักทรัพย� “PPM” เป#นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�เอ็ม 
เอ ไอ ภายใต*หมวดสินค*าอุตสาหกรรม (Industrial) จดทะเบียนก�อตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2535 ด*วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 2,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�โลหะทองแดงและทองเหลือง (Copper & Brass) ชนิดแผ�นและ
ม*วนสําหรับใช*เป#นวัตถุดิบในการผลิตสินค*าอุตสาหกรรม ต�อมาได*จดทะเบียนแปรสภาพเป#นบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันท่ี 8 
มิถุนายน 2547 และได*รับอนุญาตให*เข*าทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย�เอ็ม เอ ไอ เป#นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 
ปUจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมท้ังสิ้น 240,000,000 หุ*น แบ�งเป#นหุ*นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ*น มูลค�าหุ*นท่ีตราไว*หุ*นละ 
1 บาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล*วรวมท้ังสิ้น 160,000,250 บาท 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�โลหะเพ่ือใช*ในอุตสาหกรรมการผลิต เช�น ทองแดง - ทองเหลือง ชนิดแผ�นและ
ม*วน ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส อะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม*วน อะลูมิเนียมเกรดพิเศษสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา รวมท้ังจัด
จําหน�ายวัสดุเพ่ือใช*ในงานก�อสร*าง เช�น ท�อทองแดง อุปกรณ�ข*อต�อต�างๆ ฉนวนยางป[องกันความร*อนในระบบทําความเย็น ท�อส�ง
ลม ลวดเช่ือมและเครื่องเช่ือม เป#นต*น โดยตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได*ตระหนักและให*ความสําคัญต�อการสรรหา
และคัดเลือกผลิตภัณฑ�ชนิดใหม�ๆ เข*ามาจําหน�ายเพ่ือรองรับความต*องการของลูกค*าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา รวมท้ัง
มุ�งเน*นการให*บริการอย�างครบวงจรและมีประสิทธิภาพเพ่ือให*ลูกค*าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ดังกล�าวข*างต*นแล*ว บริษัทยังได*ขยายกิจการอย�างต�อเน่ืองสู�การ
ลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพ่ือให*เช�าในลักษณะศูนย�การค*าปลีกขนาดเล็กสไตล�คอมมูนิตี้ มอลล� รวมท้ังจัดตั้งบริษัทย�อย
เพ่ิมข้ึนอีก 2 แห�งเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัว และธุรกิจพลังงานทดแทน ท้ังน้ี เพ่ือขยายฐาน
รายได*ของบริษัทให*เพ่ิมสูงข้ึน 

 

บริษัทย�อยของบริษัท ประกอบด*วย 
 

1) บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด (PFP) จดทะเบียนก�อตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2556 ด*วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มต*น 30,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัว 
(Flexible Packaging) ให*กับกลุ�มผู*ผลิตอาหาร ผู*ผลิตเครื่องสําอาง ผู*ผลิตยา และผู*ผลิตของใช*ประจําวัน เช�น 
อาหารสด อาหารแห*ง อาหารสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ�ยาและเวชภัณฑ� เป#นต*น  

2) บริษัท โซลาร" พีพีเอ็ม จํากัด (Solar PPM) จดทะเบียนก�อตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 ด*วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต*น 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจเป#นตัวแทนจําหน�ายและให*บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้ง
อุปกรณ�ผลิตกระแสไฟฟ[าโดยใช*พลังงานทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (นํ้ามัน ถ�านหิน หรือกfาซ
ธรรมชาติ) เช�น การผลิตพลังงานไฟฟ[าจากพลังงานแสงอาทิตย� กังหันลม แกลบ เศษไม* ขยะหรือการใช*กfาซชีวมวล
จากการหมักนํ้าเสียจากโรงงาน  

 

 
 
 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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1.1 วิสัยทัศน" พันธกิจ และเป4าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 

1.1.1 วิสัยทัศน"  
 

มุ�งมั่นท่ีจะเป#นผู*นําในธุรกิจกระจายสินค*าเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค*าอย�างต�อเน่ืองด*วยการพัฒนา
ความเป#นเลิศด*านผลิตภัณฑ� บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี และระบบการทํางาน 

 

1.1.2 พันธกิจ 
 

• สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ�ท่ีดี มีคุณภาพ ได*มาตรฐานจากแหล�งผลิตท่ีน�าเช่ือถือและเป#นท่ียอมรับมาไว*จัด
จําหน�าย  

• พัฒนาระบบการจัดการให*มีประสิทธิภาพด*วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวดเร็ว เพียงพอต�อการบริหารจัดการ  

• เสริมสร*างบุคลากรและทีมงานให*มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีเก่ียวข*องเพ่ือตอบสนองความต*องการของลูกค*า
ให*เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

1.1.3 เป4าหมายในการดําเนินธุรกิจ 
 

มุ�งสู�การเป#นผู*นําในธุรกิจกระจายสินค*าและการเป#นศูนย�จําหน�ายผลิตภัณฑ�โลหะท่ีดี มีคุณภาพ หลากหลาย และ
สามารถให*บริการลูกค*าได*อย�างครบวงจร   
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
 

 ระหว�างปg 2556-2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ สรุปได*ดังน้ี 
 

ป: 2556 : 
 

� ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2556 ได*มีมติให*จัดตั้ง “บริษัท พรีเมี่ยม 
เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด” ข้ึนเป#นบริษัทย�อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ�ชนิด
อ�อนตัว โดยบริษัทดังกล�าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000 บาท บริษัทถือหุ*นในสัดส�วนร*อยละ 99 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทดังกล�าว 

 

ป: 2557 :  
 

� ท่ีประชุมสามัญผู*ถือหุ*น ประจําปg 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ*นสามัญของบริษัท (PPM-W1) จํานวนไม�เกิน 80,000,000 หน�วย โดยจัดสรรให*แก�ผู*ถือหุ*นเดิม
ในอัตราส�วน 2 หุ*นสามัญเดิมต�อ 1 หน�วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม�คิดมูลค�า รวมท้ังอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 160,000,000 บาท เป#น  240,000,000 บาท โดยการออกหุ*นสามัญใหม�จํานวน 80,000,000 หุ*น 
มูลค�าท่ีตราไว*หุ*นละ 1 บาท ท้ังน้ี เพ่ือรองรับการใช*สิทธิแปลงสภาพ PPM-W1 

� บริษัทเปkดโอกาสให*ผู*ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ*งความประสงค�ขอใช*สิทธิแปลงสภาพฯ ครั้งท่ี 1 ระหว�าง
วันท่ี 23-27 มิถุนายน 2557 กําหนดวันใช*สิทธิ คือ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 เมื่อครบกําหนดวันดังกล�าว ไม�มีผู*ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดแสดงความจํานงขอใช*สิทธิฯ 
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� ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให*จัดตั้ง “บริษัท โซลาร� 
พีพีเอ็ม จํากัด” ข้ึนเป#นบริษัทย�อยของบริษัท เพ่ือประกอบธุรกิจเป#นตัวแทนจําหน�ายและให*บริการออกแบบ 
จัดหา และติดตั้งอุปกรณ�ผลิตกระแสไฟฟ[าโดยใช*พลังงานทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง (นํ้ามัน 
ถ�านหิน หรือกfาซธรรมชาติ) เช�น การผลิตพลังงานไฟฟ[าจากพลังงานแสงอาทิตย� กังหันลม แกลบ เศษไม* ขยะ หรือ
การใช*กfาซชีวมวลจากการหมักนํ้าเสียจากโรงงาน โดยบริษัทดังกล�าวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท 
บริษัทถือหุ*นในสัดส�วนร*อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล�าว 

� บริษัทเปkดโอกาสให*ผู*ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ*งความประสงค�ขอใช*สิทธิแปลงสภาพฯ ครั้งท่ี 2 ระหว�าง
วันท่ี 23-29 ธันวาคม 2557 กําหนดวันใช*สิทธิ คือ วันท่ี 30 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกําหนดวันดังกล�าวมีผู*ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงขอใช*สิทธิรวมท้ังสิ้น 1 ราย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 250 หน�วย 

 

ป: 2558 :  
 

� ท่ีประชุมสามัญผู*ถือหุ*น ประจําปg 2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติแต�งตั้งกรรมการใหม�เพ่ิมเติม 2 
ท�าน คือ พล.อ.จักรกฤษณ� พงษ�ภมร ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ และผู*ช�วยศาสตราจารย� ดร.เอกพร รักความสุข 
ดํารงตําแหน�งกรรมการบริหาร 

 

� แจ*งสารสนเทศแจ*งการลาออกจากตําแหน�งก�อนครบวาระของนายวิทูรย� สุทธิประภา กรรมการอิสระ โดยมีผล
ตั้งแต�วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 

� บริษัทเปkดโอกาสให*ผู*ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ*งความประสงค�ขอใช*สิทธิแปลงสภาพฯ ครั้งท่ี 3 ระหว�าง
วันท่ี 23-29 มิถุนายน 2558 กําหนดวันใช*สิทธิ คือ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เมื่อครบกําหนดวันดังกล�าว ไม�มีผู*ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดแสดงความจํานงขอใช*สิทธิฯ 

 

� ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให*
ยกเลิกการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย�ร�วมกับบริษัท โซล�า เพาเวอร� เทคโนโลยี จํากัด เน่ืองจาก
สภาพแวดล*อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว แตกต�างไปจากท่ีเคยพิจารณาก�อนหน*าน้ี 

 

� บริษัทเปkดโอกาสให*ผู*ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PPM-W1 แจ*งความประสงค�ขอใช*สิทธิแปลงสภาพฯ ครั้งท่ี 4 ระหว�าง
วันท่ี 23-29 ธันวาคม 2558 กําหนดวันใช*สิทธิ คือ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เมื่อครบกําหนดวันดังกล�าว ไม�มีผู*ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายใดแสดงความจํานงขอใช*สิทธิฯ 

 

1.3 โครงสร@างการถือหุ@นของกลุDมบริษัท  
 

 1.3.1  นโยบายและการแบDงการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยDอย 
 

 ในปg 2558 กลุ�มบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) แบ�งการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย�อย ดังน้ี 
 

ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
- จัดจําหน�ายสินค*าวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
- จัดจําหน�ายสินค*าวัสดุก�อสร*าง 
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย�เพ่ือให*เช�า 
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ชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด ผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัว 

บริษัท โซลาร� พีพีเอ็ม จํากัด 

ตัวแทนจําหน�ายและให*บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ�ผลิต
กระแสไฟฟ[าโดยใช*พลังงานทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพลังงาน
สิ้นเปลือง (นํ้ามัน ถ�านหิน หรือกfาซธรรมชาติ) เช�น การผลิตพลังงาน
ไฟฟ[าจากพลังงานแสงอาทิตย� กังหันลม แกลบ เศษไม* ขยะ หรือการใช*
กfาซชีวมวลจากการหมักนํ้าเสียจากโรงงาน 

 

1.3.2  โครงสร@างการถือหุ@นของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 ความสัมพันธ"กับกลุDมธุรกิจของผู@ถือหุ@นใหญD  
 

- ไม�มี - 

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

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง จํากัด 
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ�ชนิด
อ�อนตัว 
- ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท ทุนชําระแล*ว 
30,000,000 บาท 
- สัดส�วนการถือหุ*นของบริษัท เท�ากับ 99.00% 

บริษัท โซลาร" พีพีเอ็ม จํากัด 
- ประกอบธุรกิจเป#นตัวแทนจําหน�ายและให*บริการ
ออกแบ บ  จั ดห า และติ ด ตั้ ง อุ ป ก รณ� ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ[าโดยใช*พลังงานทางเลือก 
- ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ทุนชําระแล*ว 
10,000,000 บาท 
- สัดส�วนการถือหุ*นของบริษัท เท�ากับ 99.96% 
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โครงสร�างรายได�จําแนกตามกลุ�มธุรกิจ  
 

ผลิตภัณฑ
และบริการ 
ดําเนิน 
การ
โดย 

ร�อยละ 
การถือหุ�น 
ของบริษัท 

ป" 2556 ป" 2557 ป" 2558 

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

กลุ�มผลิตภัณฑ� 
วัตถุดิบอุตสาหกรรม 

PPM - 1,089.47 68.91 932.67 70.29 911.16 69.77 

กลุ�มผลิตภัณฑ�วัสดุก�อสร�าง PPM - 476.19 30.12 382.24 28.81 381.30 29.20 

รายได�อ่ืน 1)    15.40 0.97 11.99 0.90 13.48 1.03 

รวม   1,581.06 100.00 1,326.90 100.00 1,305.94 100.00 
หมายเหต ุ:  1)  รายได	อื่น ได	แก� รายได	จากเงินประกันผลงานการก�อสร	างและเงินประกันผู	เช�าท่ีผิดเง่ือนไขในสัญญา, ดอกเบี้ยรับ เป%นต	น ท้ังน้ี ไม�
มีรายได	อื่นใดมีสัดส�วนท่ีมีนัยสําคัญ  
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ
และบริการ 
 

2.1.1 กลุ1มผลิตภัณฑ
วัตถุดิบอุตสาหกรรม  
 

ก. ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ1นและม�วน ท1อทองเหลือง และอุปกรณ
 
 

บริษัทจัดจําหน�ายผลิตภณัฑ�ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ�นและม�วนท่ีมีขนาดและคุณสมบัติต�างๆ กัน ได�แก� ความ
แข็ง ความทนทาน ความเหนียว ความยืดหยุ�น เป>นต�น ซ่ึงสามารถนําไปใช�สําหรับผลิตช้ินส�วนรถยนต� อุปกรณ�ไฟฟDา ช้ินส�วน
อิเล็กทรอนิกส� การผลิตกุญแจ บานพับ กระดุมโลหะ และปDายต�างๆ ผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทจัดจําหน�ายส�วนใหญ�เป>นผลิตภัณฑ�ท่ียัง
ไม�สามารถผลิตได�ในประเทศหรือผลิตได�แต�มีคุณภาพไม�ตรงตามมาตรฐานท่ีลูกค�ากําหนด  

 

ผลิตภัณฑ�ทองแดงและทองเหลืองท่ีบริษัทจัดจําหน�าย ได�แก� ผลิตภัณฑ�ทองแดงตามมาตรฐานของ Copper 
Development Association (CDA) C1100 และ C1220 รวมท้ังผลิตภัณฑ�ทองเหลืองมาตรฐาน C2600 ท่ีมีส�วนผสม
ระหว�างทองแดงและสังกะสี 70:30 และมาตรฐาน C2801 ท่ีมีส�วนผสมระหว�างทองแดงและสังกะสี 60:40 นอกจากน้ี บริษัท
ยังจําหน�ายอุปกรณ�อ่ืนๆ ได�แก� ท�อทองเหลืองและข�อต�อต�างๆ ซ่ึงนําไปใช�ในระบบระบายความร�อนในอุตสาหกรรม (หม�ออบไอ
นํ้า) เครื่องสุขภัณฑ� เครื่องฉีดยาฆ�าแมลง และอุตสาหกรรมยานยนต� เป>นต�น โดยบริษัทเป>นผู�นําเข�าหลักจากผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพ
จากประเทศเกาหลี 

 

นอกเหนือจากการจําหน�ายสินค�าแล�ว บริษัทยังมีบริการเสริมในการตัดซอยโลหะ โดยส�วนหน่ึงได�รับความร�วมมือ
จากผู�ผลิตในการให�บริการ ท้ังน้ี บริการดังกล�าวถือเป>นการอํานวยความสะดวกให�แก�ลูกค�าของบริษัทได�เป>นอย�างมาก 
เน่ืองจากลูกค�ามีความต�องการผลิตภัณฑ�ท่ีหลากหลายท้ังในแง�ของขนาด ส�วนผสมของโลหะ ความแข็ง เป>นต�น ส�งผลให�บริษัท
มีผลิตภัณฑ�ประเภททองแดงและทองเหลืองไว�สําหรับจัดจําหน�ายมากกว�า 3,000 รายการ  

 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



 

9 

ข. ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 
 

บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ�ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสคุณภาพสูงจากผู�ผลิตท่ีมี คุณภาพเป>นท่ียอมรับตาม
มาตรฐานสากลจากประเทศเกาหลี โดยผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทจัดจําหน�ายจะมีค�าความแข็งและพ้ืนผิวท่ีหลากหลาย มีขนาด
เส�นผ�าศูนย�กลางตั้งแต� 0.2-4.0 มิลลิเมตร ซ่ึงผลิตภัณฑ�ดังกล�าวจะถูกนําไปใช�ในการผลิตสปริงเพ่ือนําไปใช�เป>นช้ินส�วนในการ
ผลิตสินค�าประเภทต�างๆ เช�น รถยนต� เครื่องใช�ไฟฟDา เครื่องเสียง อิเล็กทรอนิกส� เครื่องใช�สํานักงาน อุปกรณ�ตกแต�งภายใน 
และเครื่องใช�ในครัวเรือน เป>นต�น  

 

ค. อะลูมิเนียมชนิดแผ1นและม�วน 
 

บริษัทจัดจําหน�ายอะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม�วนหลากหลายประเภทซ่ึงมีคุณสมบัติด�านโลหะและความแข็งท่ี
แตกต�างกัน ประกอบด�วย Series 1000, Series 3000, Series 5000 และ Series 8000 โดยบริษัทเป>นผู�นําเข�าหลักจาก
ผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพจากประเทศจีน ท้ังน้ี อะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม�วนท่ีบริษัทจัดจําหน�ายสามารถนําไปใช�ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส�และอุปกรณ�ไฟฟDา อุตสาหกรรมยานยนต� และงานบรรจุภัณฑ� เช�น ฟอยล�บรรจุอาหาร เป>นต�น 

 

ง. อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา  
 

บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียมชีทเกรดพิเศษคุณภาพสูงจากผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพเป>นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล
จากประเทศจีน บริษัทจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ดังกล�าวภายใต�เครื่องหมายการค�า “K-Roof” หลากหลายขนาดเริ่มตั้งแต� 0.25, 
0.33, 0.48, 0.80 mm. ID : 500 mm. Width : 915-1525 mm. โดยผลิตภัณพ�ดังกล�าวมีคุณสมบัติโดดเด�นในด�านความ
แข็งแรง ทนทานต�อการกัดกร�อนสูง ระบายความร�อนได�ดี อายุการใช�งานยาวนาน และมีนํ้าหนักเบาเมื่อเทียบกับเหล็กถึง 3 
เท�า สามารถนําไปใช�กับเครื่องรีดลอนหลังคาเพ่ือรีดแผ�นอะลูมิเนียมแล�วนํามามุงหลังคาโรงงาน คลังสินค�า อาคาร ท่ีพักอาศัย
ท่ัวไป ฟาร�มเลี้ยงสัตว� เป>นต�น  

 

จ. บรรจุภัณฑ
ชนิดอ1อนตัว 
 

กลุ�มธุรกิจบรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัวดําเนินงานภายใต�บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด ซ่ึงเป>นบริษัทย�อย
ของบริษัท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัวท่ีใช�สําหรับบรรจุสินค�าอุปโภคและบริโภคในรูปแบบท่ี
หลากหลายข้ึนอยู�กับความต�องการหรือสายการผลิตของลูกค�า บรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัวส�วนใหญ�จะมีส�วนประกอบของแผ�น
พลาสติก ได�แก� โอ.พี.พี (OPP) ไนล�อน (Nylon) พี.อี.ที (PET) พี.อี (PE) และอะลูมิเนียมฟอยล� (ALUMINIUM FOIL) หรือ
กระดาษชนิดพิเศษ ซ่ึงส�วนใหญ�จะผ�านข้ันตอนการพิมพ�ตามรูปแบบ (Artwork) ของลูกค�า อาจจะมีการนําไปเคลือบพลาสติก 
กาว หรือฉาบด�วยโลหะ (Metallized) อย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�างรวมกันตามความเหมาะสมของประเภทสินค�าท่ีบรรจุ
ภายในบรรจุภัณฑ�เพ่ือทําหน�าท่ีปDองกันและรักษาให�สินค�าคงสภาพท่ีดีได�ยาวนาน หลังจากน้ัน จะถูกนําไปตัดเป>นม�วนเพ่ือส�ง
จําหน�ายให�ลูกค�าหรือทําเป>นซองชนิดต�างๆ ตามคําสั่งซ้ือของลูกค�า เช�น ซองชนิดผนึกด�านเดียว สองหรือสามด�าน หรือชนิด
ซองตั้ง ซ่ึงมีขนาดต�างๆ ตามท่ีลูกค�ากําหนด ซ่ึงกลุ�มลูกค�าหลักของบริษัทย�อย ได�แก� กลุ�มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา 
เครื่องสําอาง เป>นต�น  
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2.1.2 กลุ1มผลิตภัณฑ
วัสดุเพ่ือใช�ในงานก1อสร�าง 
 

ก. ท1อทองแดงและอุปกรณ
 
 

บริษัทเป>นผู�นําเข�าและจัดจําหน�ายท�อทองแดงไร�ตะเข็บท่ีมีมาตรฐานตาม ASTM B88 B280 และ B819 จากผู�ผลิต
ท่ีมีคุณภาพจากประเทศออสเตรเลยีและจีน ผลิตภัณฑ�ท�อทองแดงท่ีบริษัทจัดหน�ายสามารถนําไปใช�ในงานระบบท่ีต�องการอายุ
การใช�งานยาวนาน เช�น งานระบบประปา งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบท�อส�งกuาซอุตสาหกรรม และงานระบบท�อส�ง
กuาซทางการแพทย� ซ่ึงต�องการความสะอาดเป>นพิเศษ โดยลักษณะของผลิตภัณฑ�แบ�งออกเป>น 2 ประเภท คือ ท�อทองแดงชนิด
เส�นตรงท่ีมีเส�นผ�าศูนย�กลางตั้งแต� 3/8-10 น้ิว และท�อทองแดงไร�ตะเข็บชนิดบางท่ีเป>นท�อม�วน (Pancake Coil & Level 
Wound Coil) ท่ีมีเส�นผ�าศูนย�กลางตั้งแต� 1/4-3/4 น้ิว ซ่ึงปyจจุบันความต�องการใช�ผลิตภัณฑ�ดังกล�าวสําหรับตลาดในประเทศ
เพ่ิมสูงข้ึนทุกปz    

 

ข. ฉนวนยางป>องกันความร�อนและอุปกรณ
 
 

ผลิตภัณฑ�ฉนวนยางปDองกันความร�อนภายใต�เครื่องหมายการค�า “K-Flex” เป>นผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูง เป>นท่ี
ยอมรับในกลุ�มผู�ออกแบบ และเป>นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ�ท่ีท่ัวโลกนิยมใช�มากท่ีสุดในงานระบบ บริษัทเป>นผู�แทนจําหน�ายแต�เพียงผู�
เดียวในประเทศไทย โดยได�รับการแต�งตั้งจากบริษัทแม�ของ K-Flex คือ IK INSULATION GROUP CO., LTD. ประเทศอิตาลี  

 

ผลิตภัณฑ� K-Flex มีฐานและสายการผลิตกระจายอยู�มากถึง 56 ประเทศท่ัวโลก บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ�ฉนวนยาง
ปDองกันความร�อนชนิดแผ�นและม�วน รวมท้ังแบบท�อมาจากโรงงานผลิตในประเทศมาเลเซีย โดยฉนวนยางปDองกันความร�อนท่ี
บริษัทจัดจําหน�ายน้ันจะมีคุณสมบัติยืดหยุ�นสูง นํ้าหนักเบา มีค�าสัมประสิทธ์ิการนําความร�อนต่ําทําให�มีประสิทธิภาพสูงในการ
ควบคุมการก�อตัวของหยดนํ้า ปDองกันการสูญเสียความร�อนและความเย็น รวมท้ังมีค�าความต�านทานความช้ืนสูงสามารถ
ปDองกันการสูญเสียพลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ คงท่ี และยาวนาน 
 

ค. ลวดเชื่อมเหล็กและลวดเชื่อมสเตนเลส 
 

บริษัทได�รับการแต�งตั้งจากผู�ผลิตท่ีมีศักยภาพสูงในประเทศมาเลเซียและจากสํานักงานใหญ�ในประเทศเกาหลีใต�ให�
เป>นผู�แทนจําหน�ายหลักผลิตภัณฑ�ลวดเช่ือม Kiswel เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด�วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
เช่ือมมาอย�างต�อเน่ืองกว�า 40 ปzส�งผลให� Kiswel เป>นท่ีรู�จักน�าเช่ือถือและมียอดขายมากกว�า 120 ประเทศท่ัวโลก ปyจจุบัน 
Kiswel มีฐานการผลิตอยู�ท่ีประเทศมาเลเซียและจีน เน่ืองจากบริษัทมียอดขายและฐานลูกค�าอุตสาหกรรมลวดเช่ือมท่ีเติบโต
ข้ึน ประกอบกับอุตสาหกรรมการเช่ือมมีเทคโนโลยแีละการใช�ลวดเช่ือมท่ีหลากหลาย เพ่ือเป>นการตอบสนองความต�องการของ
ลูกค�าในปyจจุบัน บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ�ลวดเช่ือมสําหรับทุกกระบวนการเช่ือม เช�น Covered Arc Welding Electrodes, GAS 
Metal Arc Welding Wires, Flux Cored Arc Welding Wires, TIG Welding Consumables, MIG Welding 
Consumables นอกจากน้ี บริษัทยังเสนอทางเลือกให�แก�ลูกค�าโดยการเพ่ิมผลิตภัณฑ�สินค�าลวดเช่ือมซ่ึงมีคุณภาพ ได�
มาตรฐาน เป>นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในอุตสาหกรรมการเช่ือมภายใต�เครื่องหมายการค�า “K-Weld” 
  

ท้ังน้ี กลุ�มธุรกิจจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�วัตถุดิบอุตสาหกรรมและกลุ�มธุรกิจจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�วัสดุก�อสร�างมี
ลักษณะทางการตลาดและการแข�งขัน รวมท้ังการจัดหาผลิตภัณฑ�ท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันตามรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
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2.2 การตลาดและการแข1งขัน 
 

2.2.1 ภาวะการตลาด 
 

1) นโยบายการตลาด 
 

 ในการประกอบธุรกิจจัดจําหน�ายผลติภณัฑ�โลหะเพ่ือใช�เป>นวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุใช�ในงานก�อสร�างน้ัน บริษัท
ได�ให�ความสําคัญกับกลยุทธ�การดําเนินธุรกิจท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จ ดังน้ี 
 

ก. การเป@นศูนย
รวมจําหน1ายผลิตภัณฑ
โลหะท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย 
 

กลุ�มลูกค�าของบริษัทส�วนใหญ�เป>นผู�ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต�างๆ เช�น อุตสาหกรรมยานยนต�และช้ินส�วน
ยานยนต� อุตสาหกรรมไฟฟDาและช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส� และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ทําให�ความต�องการใช�ผลิตภัณฑ�โลหะ
ของลูกค�าในแต�ละกลุ�มอุตสาหกรรมมีความแตกต�างกันท้ังในแง�ของชนิดและคุณสมบัติ เช�น ความบริสุทธ์ิ ความแข็ง ความ
เหนียว เป>นต�น ส�งผลให�ปyจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ�ทองแดงและทองเหลืองสําหรับจัดจําหน�ายมากกว�า 3,000 รายการ โดย
บริษัทจะติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด เทคโนโลยีการผลิตของผู�ผลิต และความต�องการของลูกค�าอย�างต�อเน่ือง 
เพ่ือเป>นข�อมูลในการสรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐานจากแหล�งผลิตท่ีน�าเช่ือถือและเป>นท่ียอมรับมา
ไว�จัดจําหน�าย ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองความต�องการและสร�างความพึงพอใจสูงสุดให�แก�ลูกค�า โดยการดําเนินการดังกล�าวมุ�งหวังท่ี
จะสร�างภาพลักษณ�ของบริษัทให�เป>นศูนย�รวมจําหน�ายผลิตภัณฑ�โลหะท่ีจะมีสินค�าไว�พร�อมให�บริการแก�ลูกค�าเสมอ 
  

ข. การกําหนดราคาสินค�า 
 

บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาสินค�าจากต�นทุนและบวกด�วยอัตรากําไรข้ันต�นท่ีเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงปริมาณการ
สั่งซ้ือและการแข�งขันของอุตสาหกรรมในแต�ละผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทจําหน�ายเป>นหลัก ท้ังน้ี เน่ืองจากราคาสินค�าส�วนใหญ� ได�แก� 
ทองแดง อะลูมิเนียม จะมีความผันผวนไปตามราคาสินค�าในตลาดโลก ดังน้ัน บริษัทจะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค�า
แต�ละชนิดอย�างใกล�ชิดและทําการสัง่จองราคาสินค�าจากผู�ผลิตสินค�าแต�ละรายให�สอดคล�องกับปริมาณความต�องการของลูกค�า 
ณ ช�วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงการกําหนดราคาโดยวิธีการดังกล�าวจะช�วยให�บริษัทสามารถบริหารและควบคุมต�นทุนการสั่งซ้ือ
สินค�า รวมท้ังกําไรข้ันต�นของบริษัทไม�ให�ผันผวนไปตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค�าในตลาดโลก 
 

ค. ช1องทางการจัดจําหน1าย 
 

ช�องทางการจัดจําหน�ายสินค�าในปyจจุบันของบริษัทจะดําเนินการผ�านพนักงานขายของบริษัทท่ีมีความรู� ความ
เช่ียวชาญ และมีความประสบการณ�ในการขายผลิตภัณฑ�เป>นอย�างดี ซ่ึงแบ�งทีมงานขายออกเป>น 2 ทีม คือ ทีมงานฝ�ายขาย
สินค�าอุตสาหกรรมและทีมงานฝ�ายขายวัสดุก�อสร�าง นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะขยายฐานและเข�าถึงกลุ�มลูกค�า
เปDาหมายให�เพ่ิมมากข้ึนโดยการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าต�างๆ เป>นประจําทุกปz รวมท้ังการใช�สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ� 

 

ง. การส1งเสริมการขาย 
 

นอกเหนือจากการขายสินค�าผ�านพนักงานขายของบริษัทแล�ว บริษัทยังส�งเสริมการขายในรูปแบบต�างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการขายให�บรรลุตามเปDาหมายท่ีวางไว� ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป>นการสมนาคุณให�แก�ลูกค�าท่ีให�การสนับสนุนสั่งซ้ือ
สินค�าจากบริษัทอย�างต�อเน่ือง ผู�บริหารและทีมงานการตลาดของบริษัทจะเป>นผู�กําหนดรายการส�งเสริมการขายรายการต�างๆ 
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ให�เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาวะการแข�งขันในตลาดและความต�องการของลูกค�าในช�วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช�น การให�
ส�วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือ การให�ของสมนาคุณต�างๆ เป>นต�น 

 

จ. การจัดส1งสินค�าท่ีรวดเร็วและแน1นอน  
 

เน่ืองจากลูกค�าส�วนใหญ�ของบริษัทเป>นผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรมท่ีต�องการความเท่ียงตรงในการจัดส�งวัตถุดิบเพ่ือ
นําไปใช�ในการผลิต ซ่ึงหากเกิดความล�าช�าจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อแผนการผลิตท่ีลูกค�ากําหนดไว� นอกจากน้ี กลุ�มลูกค�าท่ี
เป>นผู�ผลิตส�วนใหญ�มีแนวโน�มท่ีจะสํารองสินค�าน�อยลงเพ่ือควบคุมค�าใช�จ�าย โดยจะหันมาใช�บริการจากตัวแทนจําหน�ายท่ีจะ
สามารถจัดส�งวัตถุดิบให�ได�ตามเวลาท่ีต�องการ ดังน้ัน บริษัทจึงได�กําหนดนโยบายสํารองสินค�าให�แก�ลูกค�าประมาณร�อยละ 10 
จากยอดประมาณการสัง่ซ้ือรวมท่ีลกูค�าแจ�งไว�กับบรษัิท ท้ังน้ี เพ่ือให�บริษัทมีสินค�าสํารองไว�จํานวนหน่ึงเพ่ือเตรียมจําหน�ายและ
จัดส�งให�แก�ลูกค�าท่ีมีความจําเป>นต�องใช�วัตถุดิบในกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ี เพ่ือให�การบริการจัดส�งสินค�าเป>นไปอย�าง
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงต�อเวลา บริษัทได�จัดเตรียมรถบรรทุกเพ่ือขนส�งสินค�าจํานวนเกือบ 20 คันไว�คอยบริการ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีจัดส�งท้ังในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดชลบุรีและระยองด�วย 

 

ฉ. การให�บริการหลังการขาย 
 

นอกเหนือจากการให�บริการจัดส�งสินค�าท่ีรวดเร็วและแน�นอนแล�ว บริษัทยังมีการให�บริการหลังการขายอ่ืนๆ เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให�แก�ลูกค�าอีก เช�น การเปลี่ยนสินค�าใหม�ให�แก�ลูกค�าทันทีเมื่อพบว�าปyญหาในกระบวนการผลิตเกิดข้ึนจาก
สินค�าท่ีสั่งซ้ือไป การให�บริการทดลองใช�สินค�าตัวอย�างก�อนการสั่งซ้ือจริง การประสานความร�วมมือระหว�างลูกค�าและผู�ผลิต
สินค�าในการวิเคราะห�ส�วนประกอบของโลหะเพ่ือนําข�อมูลดังกล�าวมาผลิตสินค�าให�ได�ตรงตามความต�องการของลูกค�ามากท่ีสุด 
การให�บริการประกอบและติดตั้งระบบท�อส�งลมสําหรับลูกค�าท่ีสั่งซ้ือฉนวนยางปDองกันความร�อน 
 

ช. การรักษาความสัมพันธ
ท่ีดีกับผู�ผลิตสินค�าและลูกค�า 
 

จากการดําเนินธุรกิจร�วมกันระหว�างบริษัทและผู�ผลิตสินค�าแต�ละรายท่ีมีมาอย�างยาวนาน ทําให�สัมพันธภาพท่ีดี
ระหว�างผู�บริหารของบริษัทและผู�ผลิตเกิดข้ึนอย�างต�อเน่ือง ส�งผลให�บริษัทมีความได�เปรียบในเชิงการค�ามากกว�าคู�แข�งขัน โดย
บริษัทจะได�รับความร�วมมือจากผู�ผลิตสินค�าเป>นอย�างดี ไม�ว�าจะเป>นการวางแผนการผลิตสินค�าของผู�ผลิตเพ่ือลดระยะเวลาใน
การสั่งซ้ือสินค�า (Lead Time) ให�แก�บริษัทหรือการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ�ให�มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามท่ีลูกค�าต�องการ 
เป>นต�น 

 

นอกจากการรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�ผลิตสินค�าแล�ว บริษัทยังได�เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีกับลูกค�าอย�าง
ต�อเน่ืองเช�นกัน โดยบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของการให�บริการสินค�าท่ีมีคุณภาพตรงตามความต�องการของลูกค�า บริการ
จัดส�งสินค�าให�แก�ลูกค�าตรงตามเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังบริษัทยังมีบริการหลังการขายไว�คอยให�บริการแก�ลูกค�า โดยบริษัทจะทํา
หน�าท่ีติดต�อประสานงานระหว�างผู�ผลิตและลูกค�าในการเปลี่ยนสินค�าหรือแก�ไขปyญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนําสินค�าท่ีสั่งซ้ือจาก
บริษัทไปใช�ในกระบวนการผลิตของลูกค�า จากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น ทําให�บริษัทได�รับความไว�วางใจจากลูกค�าในการสั่งซ้ือ
สินค�าจากบริษัทตลอดมา 

 

2) ลักษณะลูกค�า/กลุ1มลูกค�าเป>าหมาย 
 

ปyจจุบันบริษัทสามารถแบ�งกลุ�มลูกค�าออกเป>น 3 กลุ�มหลักๆ ดังน้ี 
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ก. ลูกค�ากลุ1มโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ลูกค�ากลุ�มน้ีเป>นผู�ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต�างๆ ท่ีนําผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทจัดจําหน�ายไปใช�เป>น
วัตถุดิบในการผลิต เช�น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส�วนรถยนต� อุตสาหกรรมผลิตช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส� อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ�
ไฟฟDา อุตสาหกรรมผลิตสปริง และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช�ในครัวเรือน เป>นต�น ลูกค�ากลุ�มน้ีเป>นลูกค�าท่ีสร�างรายได�หลัก
ให�แก�บริษัทมาโดยตลอด  

 

สําหรับปz 2557-2558 บริษัทมีสัดส�วนลูกค�าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมประมาณร�อยละ 69.97 และ 67.79  
ตามลําดับ 

 

ข. ลูกค�ากลุ1มโครงการก1อสร�าง 
 

ลูกค�ากลุ�มโครงการก�อสร�างส�วนใหญ�ของบริษัท ได�แก� ผู�รับเหมางานระบบ โดยจะนําผลิตภัณฑ�ของบริษัท ได�แก� ท�อ
ทองแดงและอุปกรณ� ฉนวนยางปDองกันความร�อน เป>นต�น ไปใช�ในงานระบบของโครงการก�อสร�างต�างๆ เช�น ห�างสรรพสินค�า 
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล เป>นต�น 

 

สําหรับปz 2557-2558 บริษัทมีสัดส�วนลูกค�าประเภทโครงการก�อสร�างประมาณร�อยละ 16.70 และ 18.67 
ตามลําดับ 
 

ค. ลูกค�ากลุ1มผู�จัดจําหน1ายสินค�า (Dealers) 
 

ลูกค�ากลุ�มน้ี ได�แก� ผู�จัดจําหน�ายหรือตัวแทนจําหน�ายสินค�าท่ีซ้ือผลิตภัณฑ�โลหะชนิดต�างๆ รวมท้ังท�อทองแดงและ
ฉนวนยางปDองกันความร�อนจากบริษัทเพ่ือนําไปจําหน�ายต�อให�แก�ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และลูกค�าปลีกท่ัวไป 

 

สําหรับปz 2557-2558 บริษัทมีสัดส�วนลูกค�าประเภทผู�จัดจําหน�ายสินค�าประมาณร�อยละ 13.32 และ 13.54 
ตามลําดับ 

 

ตารางแสดงประเภทธุรกิจของลูกค�าสําหรับแต1ละผลิตภัณฑ
 
 

ผลิตภัณฑ
 
ประเภทธุรกิจของลูกค�า 

ผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรม ผู�รับเหมา ผู�จัดจําหน1ายสินค�า 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ�นและม�วน �  � 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส �   

อะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม�วน � � � 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา  � � 

ท�อทองแดงและอุปกรณ�  � � 

ฉนวนยางปDองกันความร�อนและอุปกรณ�  � � 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส � � � 

เครื่องเช่ือมไฟฟDา   � 
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ตารางแสดงสัดส1วนการจําหน1ายสินค�าในประเทศและต1างประเทศ 
 

 
ป" 2556 ป" 2557 ป" 2558 

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

ยอดขายสินค�าในประเทศ 1,564.71 99.94 1,314.90 100.00 1,292.29 99.99 

ยอดขายสินค�าต�างประเทศ 0.95 0.06 0.00 0.00 0.17 0.01 

รวมท้ังสิ้น 1,565.66 100.00 1,314.90 100.00 1,292.46 100.00 
 

จากตารางแสดงสัดส�วนการจําหน�ายสินค�าของบริษัทในประเทศและต�างประเทศ พบว�าบริษัทไม�มีคําสั่งซ้ือจากลูกค�า
รายใดท่ีสั่งซ้ือสินค�ามากกว�าร�อยละ 30 ของรายได�จากการขายรวมท้ังหมดของบริษัท โดยในปz 2557 ลูกค�าท่ีมียอดสั่งซ้ือสูงสดุ
คิดเป>นร�อยละ 4.23 ของรายได�จากการขายรวม ในขณะท่ีลูกค�ารายใหญ� 10 รายแรกของบริษัทมียอดสั่งซ้ือรวมกันคิดเป>น
ร�อยละ 31.16 สําหรับปz 2558 ลูกค�าท่ียอดสั่งซ้ือสูงสุดและลูกค�ารายใหญ� 10 รายแรกของบริษัทมียอดสั่งซ้ือรวมกันคิดเป>น
ร�อยละ 4.36และร�อยละ 30.60 ตามลําดับ  

 

3) การจําหน1ายและช1องทางการจําหน1าย 
 

 เน่ืองจากนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�ผลติสนิค�าและลูกค�า รวมท้ัง
การเน�นการให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพแก�ลูกค�า ดังน้ัน ช�องทางการจัดจําหน�ายหลักของบริษัท คือ การจัดจําหน�ายสินค�าผ�าน
เจ�าหน�าท่ีการตลาดของบริษัท โดยปyจจุบันบริษัทมีการแบ�งทีมงานการตลาดตามประเภทของลูกค�าเพ่ือดูแลลูกค�าเฉพาะกลุ�ม 
ซ่ึงแบ�งออกเป>น 2 ฝ�ายหลักๆ ดังน้ี 
 

- ฝLายการตลาดสินค�าอุตสาหกรรม ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการจําหน�ายผลิตภัณฑ�วัตถุดิบอุตสาหกรรมให�แก�
ผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมต�างๆ ท้ังน้ี สินค�าท่ีอยู�ภายใต�ความรับผิดชอบ ประกอบด�วย ทองแดงและ
ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส และอะลูมิเนียม 

- ฝLายการตลาดสินค�าวัสดุก1อสร�าง ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการจําหน�ายผลิตภัณฑ�วัสดุเพ่ือใช�ในการก�อสร�าง
ให�แก�ผู�รับเหมางานระบบต�างๆ ท้ังน้ี สินค�าท่ีอยู�ภายใต�ความรับผิดชอบ ประกอบด�วย ท�อทองแดงและอุปกรณ� 
ฉนวนยางปDองกันความร�อนและอุปกรณ�อ่ืนๆ ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 

 

ท้ังน้ี การแบ�งทีมงานการตลาดออกเป>น 2 ฝ�ายดังกล�าวข�างต�น เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีการตลาดแต�ละคนสามารถดูแล
ลูกค�าเฉพาะกลุ�มได�อย�างท่ัวถึง ทําให�ทราบความต�องการของลูกค�าและความเคลื่อนไหวของตลาดได�เป>นอย�างดี ซ่ึงจะช�วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให�บริการ เน่ืองจากลักษณะของผลิตภัณฑ�รวมท้ังความต�องการของลูกค�าท้ัง 2 กลุ�มมีลักษณะท่ีแตกต�าง
กันอย�างมาก 

 

นอกเหนือจากการจัดจําหน�ายสินค�าผ�านเจ�าหน�าท่ีการตลาดของบริษัทโดยตรงแล�ว บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะขยาย
ตลาดของบริษัทให�ครอบคลุมฐานลูกค�าได�กว�างข้ึน บริษัทจึงมีนโยบายในการเข�าร�วมแสดงสินค�าต�างๆ ท่ีจัดข้ึนโดยหน�วยงาน
ต�างๆ เป>นประจําทุกปz เช�น งาน Architect Expo, งาน Metalex, งาน Worldtech และงาน RHVAC เป>นต�น การเข�า
ร�วมงานแสดงสินค�าดังกล�าวนอกจากจะเป>นการเพ่ิมช�องทางในการเข�าถึงลูกค�าได�มากข้ึนแล�วยังช�วยให�บริษัทได�พบปะกับ
ผู�ผลิตสินค�าและผู�จัดจําหน�ายสินค�าจํานวนมาก ทําให�สามารถแลกเปลี่ยนข�าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
ผลิตภัณฑ�โลหะ รวมท้ังแนวโน�มการพัฒนาของผลิตภัณฑ�โลหะได�อย�างใกล�ชิดและทันกับสถานการณ�มากยิ่งข้ึนด�วย 
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2.2.2 สภาพการแข1งขัน 
 

1) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมโลหะ 
 

เน่ืองจากปyจจุบันในประเทศไทยยังไม�มีผู�ประกอบการรายใดสามารถผลิตทองแดงเองได� ทําให�ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมทองแดงในประเทศไทยเกือบท้ังหมดจะต�องนําเข�าผลิตภัณฑ�จากต�างประเทศเข�ามาแปรรูปเพ่ือผลิตเป>น
สินค�า โดยส�วนใหญ�จะนําเข�ามาจากประเทศญี่ปุ�น ไต�หวัน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เป>นหลัก ส�วนผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียมใน
ประเทศไทยจะมีการผลิตตั้งแต�การหลอมอะลูมิเนียมจากเศษโลหะและมีการนําเข�าท้ังผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียมเพ่ือการแปรรูป
และผลิตภัณฑ�อะลูมเินียมเพ่ือใช�ในอุตสาหกรรมต�างๆ จากเหตุผลดังกล�าวข�างต�น ทําให�ประเทศไทยต�องนําเข�าผลิตภัณฑ�โลหะ
ชนิดต�างๆ จากต�างประเทศเพ่ือใช�เป>นวัตถุดิบในการผลิตสินค�าอุตสาหกรรมต�อไป 

 

ตารางแสดงปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ
โลหะระหว1างป" 2555-2558 
 

หน�วย : ตัน ป" 2555 ป" 2556 ป" 2557 ป" 2558 

ทองแดง     

- ทองแดงไม�ข้ึนรูป 246,059.0 253,482.4 264,601.8 279,745.8 

- ทองแดงแผ�น 38,566.2 35,223.0 41,236.6 44,194.7 

- ท�อทองแดงและอุปกรณ� 29,945.4 31,977.7 31,669.6 32,973.6 

- ผลิตภณัฑ�ทองแดงอ่ืน 113,124.5 123,241.9 117,879.7 101,081.8 

ปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ
ทองแดง 427,695.1 443,925.0 455,387.7 457,995.9 

อะลูมิเนียม     

- อะลูมิเนียมไม�ข้ึนรูป 521,665.5 558,136.2 519,583.1 537,491.4 

- อะลูมิเนียมแผ�น 165,457.8 183,835.3 203,217.9 229,044.1 

- ผลิตภณัฑ�อะลูมเินียมอ่ืน 152,615.8 172,158.7 167,731.9 175,775.4 

ปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ
อะลมูิเนียม 839,739.1 914,130.2 890,532.9 942,310.9 

ที่มา : การค	าไทย 
 

จากตารางแสดงปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ�โลหะพบว�าในปz 2558 ประเทศไทยมีการนําเข�าผลิตภัณฑ�ทองแดงและ
อะลูมิเนียมเพ่ิมสูงข้ึนจากปz 2557 ผลิตภัณฑ�ทองแดงชนิดแผ�นท่ีบริษัทเป>นหน่ึงในผู�นําเข�าผลิตภัณฑ�เพ่ือจัดจําหน�ายน้ัน ในปz 
2558 ประเทศไทยมีการนําเข�าผลิตภัณฑ�ดังกล�าวจํานวน 44,194.7 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปz 2557 ท่ีนําเข�าจํานวน 41,236.6 ตัน 
ในขณะท่ีปริมาณการนําเข�าท�อทองแดงและอุปกรณ�ในปz 2558 ปรับเพ่ิมข้ึนจากปz 2557 เช�นเดียวกันจากจํานวน 31,669.6 
ตัน เป>น 32,973.6 ตัน  สําหรับปริมาณการนําเข�าผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียมของประเทศไทยในปz 2558 มีจํานวน 942,310.9 ตัน 
เพ่ิมสูงข้ึนจากปz 2557 ท่ีนําเข�าจํานวน 890,532.9 ตัน ซ่ึงสอดคลัองกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีปรับตัว
ลดลงจากการชะลอการผลิตและการลงทุนออกไปเพ่ือรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจภาพรวม 
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2) ภาวะการตลาดอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข�อง 
 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหน�ายผลติภณัฑ�โลหะเพ่ือใช�เป>นวัตถุดบิอุตสาหกรรมและวัสดเุพ่ือใช�ในงานก�อสร�าง ดังน้ัน 
การเติบโตในธุรกิจของบริษัทจึงข้ึนอยู�กับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีลูกค�าของบริษัทดําเนินธุรกิจอยู� ซ่ึงแบ�งออกเป>นกลุ�มใหญ�ๆ ได� 3 กลุ�ม คือ อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส�วน
ยานยนต� อุตสาหกรรมเครื่องใช�ไฟฟDาและอิเล็กทรอนิกส� และอุตสาหกรรมการก�อสร�าง ท้ังน้ี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ได�รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปz 2558 และแนวโน�มปz 2559 ในกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีลูกค�าของบริษัทดําเนินธุรกิจ 
อยู�ดังน้ี 

 

อุตสาหกรรมไฟฟ>าและอิเล็กทรอนิกส
 
 

� ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟDาและอิเล็กทรอนิกส�ในปz 2558 ดัชนีผลผลิตอยู�ระดับ 107.71 ลดลงร�อยละ 3.56 
เมื่อเทียบกับปzก�อน โดยมาจากกลุ�มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�ปรับตัวลดลงร�อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับปzก�อน 
เน่ืองจากความต�องการคอมพิวเตอร�และโนuตบุuคในตลาดโลกลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทําให�ความ
ต�องการผลิตภัณฑ�อิเล็กทรอนิกส�ในตลาดโลกลดลง ส�วนกลุ�มอุตสาหกรรมไฟฟDามีการปรับตัวลดลงร�อยละ 4.13 เมื่อ
เทียบกับปzก�อน เน่ืองจากกําลังซ้ือในประเทศชะละตัวลงส�งผลให�ความต�องการเครื่องใช�ไฟฟDาลดลงตามไปด�วย  

� การส�งออกเครื่องใช�ไฟฟDาและอิเล็กทรอนิกส�ในปz 2558 มีมูลค�า 54,605.24 ล�านเหรียญสหรัฐ ลดลงร�อยละ 2.01 
เมื่อเทียบกับปzก�อน โดยการส�งออกไปตลาดหลกัปรับตวัลดลง ได�แก� อาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุ�น ยกเว�นจีนและ
สหรัฐอเมริกาท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

� ในปz 2559 คาดว�าอุตสาหกรรมไฟฟDาและอิเล็กทรอนิกส�มีการผลิตเพ่ิมข้ึนร�อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับปzก�อน โดย
อุตสาหกรรมไฟฟDาและอิเล็กทรอนิกส�จะเริ่มฟ��นตัวในไตรมาส 3 ของปz 2559 ซ่ึงคาดว�าไตรมาส 3 ของปz 2559 จะ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร�อยละ 6.55 โดยปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากสินค�าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค�าอิเล็กทรอนิกส� เช�น IC ซ่ึง
เป>นช้ินส�วนสําคัญในอุปกรณ�หรือผลิตภัณฑ�อิเล็กทรอนิกส�สําเร็จรูป (ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 
 

อุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นส1วนยานยนต
 
 

อุตสาหกรรมรถยนต�ในปz 2558 ปริมาณการผลิตชะลดตัวเมื่อเทียบกับช�วงเดียวกันของปzก�อน เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ประกอบกับหน้ีภาคครัวเรือนยังคงอยู�ในระดับสูง อย�างไรก็ตาม การส�งออกมีการขยายตัว ซ่ึง
เป>นการเพ่ิมข้ึนของตลาดในประเทศแถบโอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยการเป>นการส�งออกรถยนต�น่ังและรถกระบะ
เป>นหลัก โดยแนวโน�มสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต�ในปz 2559 คาดว�าการผลิตรถยนต�จะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน โดยแบ�งเป>นการ
ผลิตเพ่ือจําหน�ายในประเทศและการผลิตเพ่ือการส�งออก โดยตลาดส�งออกหลักมีแนวโน�มปรับตัวดีข้ึนตามการฟ��นตัวของ
เศรษฐกิจโลก (ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

 

อุตสาหกรรมการก1อสร�าง 
 

ธุรกิจบริการรับเหมาก�อสร�างในปz 2558 ค�อนข�างชะลอตัวลงจากปzก�อนและขยายตัวต่ํากว�าท่ีคาดไว�เดิม เน่ืองจาก
ความล�าช�าของโครงการลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานขนาดใหญ�ของรัฐบาล ในขณะการขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนและ
จํานวนโครงการท่ีอยู�อาศัยชะลอตัวจากแรงกดดันด�านอุปสงค�ในประเทศท่ีอ�อนตัวลง แต�แม�ว�าจะเผชิญกับปyจจัยลบท่ีกล�าว
ข�างต�น ผู�ประกอบการโดยเฉพาะผู�ประกอบการรายใหญ�ยังคงมีรายได�ท่ีต�อเน่ืองมาจากมูลค�างานคงเหลือของโครงการก�อสร�าง
เดิม ประกอบกับราคาวัสดุก�อสร�างและราคานํ้ามันท่ีลดลง อัตราค�าแรงงานท่ีไม�ได�ปรับสงูข้ึนมาก ตลอดจนต�นทุนทางการเงินท่ี
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ลดลงจากอัตราดอกเบ้ียท่ียังอยู�ในระดับต่ํา ทําให�สถานะทางการเงินยังคงทรงตัว อย�างไรก็ดี จากสภาพตลาดภายในประเทศท่ี
ค�อนข�างตึงตัวทําให�ผู�ประกอบการบางรายมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม�ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในต�างประเทศ 

 

สําหรับ แนวโน�มในปz 2559 ธุรกิจรับเหมาก�อสร�างน�าจะได�รับประโยชน�จากโครงการก�อสร�างขนาดใหญ�ของรัฐบาลท่ี
จะทะยอยออกมา เพราะเป>นหน่ึงในกลไกสําคัญในการผลักดันให�เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยในช�วง 6 เดือนแรกของปz 
2558 สัดส�วนการก�อสร�างจากภาครัฐคิดเป>นประมาณ 54% ของมูลค�าการก�อสร�างในประเทศรวม ส�วนโครงการก�อสร�าง
ภาคเอกชนและโครงการท่ีอยู�อาศัยคาดว�าจะไม�ขยายตัวมากนักตามทิศทางการลงทุนภาคเอกชนต�างๆ และตลาดท่ีอยู�อาศัยท่ี
ยังคงชะลอตัว (ท่ีมาของข	อมูล: บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด) 
 

3) จํานวนคู1แข1งขัน 
 

ตลอดระยะเวลา 20 กว�าปzท่ีผ�านมายังไม�มีผู�ประกอบธุรกิจรายใดประกอบธุรกิจในการเป>นผู�จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�
โลหะและวัสดุเพ่ือใช�ในการก�อสร�างท่ีมีสินค�าหลากหลายและให�บริการอย�างครบวงจรเช�นเดียวกับบริษัท ทําให�ภาวะการแข�งขัน
และคู�แข�งมีความแตกต�างกันไปในแต�ละผลิตภัณฑ� โดยบริษัทอาจจําแนกประเภทคู�แข�งขันหลักในแต�ละผลิตภัณฑ�ได�ดังน้ี 

 

ก. ผู�จัดจําหน1ายสินค�าในประเทศ 
 

ผู�จัดจําหน�ายสินค�าในประเทศ ได�แก� บริษัทในประเทศท่ีประกอบธุรกิจคล�ายคลึงกับบริษัทในการนําเข�าและจัด
จําหน�ายสินค�าประเภทต�างๆ โดยแต�ละบริษัทจะมีการนําเข�าและจําหน�ายสินค�าท่ีเหมือนกับบริษัทเพียงหน่ึงหรือสองชนิด
เท�าน้ัน รวมท้ังยังไม�มีการให�บริการเก่ียวกับสินค�าคงเหลืออย�างครบวงจรเหมือนอย�างบริษัท 

  

ข. ผู�จัดจําหน1ายสินค�าต1างประเทศ 
 

นอกเหนือจากการแข�งขันกับผู�จัดจําหน�ายสินค�าในประเทศแล�ว ผลิตภัณฑ�บางประเภทท่ีบริษัทจัดจําหน�าย ได�แก� 
ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส ต�องแข�งขันกับผู�จัดจําหน�ายสินค�าจากต�างประเทศซ่ึงเป>นบริษัทตัวแทนจําหน�ายสินค�า (Trading 
Company) ช้ันนําของประเทศญี่ปุ�นท่ีมีการจัดจําหน�ายสินค�าชนิดเดียวกับบริษัท 

 

ค. ผู�ผลิตสินค�าในประเทศ 
 

สําหรับผลิตภัณฑ�บางประเภท เช�น ผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียมแผ�น ฉนวนยางปDองกันความร�อน และลวดเช่ือมเหล็ก 
บริษัทต�องแข�งขันกับผู�ผลิตรายใหญ�ในประเทศท่ีมีอํานาจกําหนดราคาซ้ือขายสินค�าในตลาด ได�แก� บริษัท อะลูมิเนียม ฉ่ือจ้ิน
ฮั้ว จํากัด และบริษัท วโรปกรณ� จํากัด (มหาชน) ผู�ผลิตอะลูมิเนียม, บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร�อุตสาหกรรม จํากัด ผู�ผลิต
ฉนวนยางปDองกันความร�อน และบริษัท ไทย - โกเบ เวลดิ้ง จํากัด ผู�ผลิตลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส เป>นต�น  

 

นอกเหนือจากคู�แข�งทางตรงในแต�ละผลิตภัณฑ�ท้ังหมดท่ีได�กล�าวมาแล�วน้ัน บริษัทยังต�องแข�งขันกับคู�แข�งขันทางอ�อม
ท่ีเป>นผู�ผลิตและผู�จัดจําหน�ายสินค�ารายย�อยท่ีสามารถนํามาใช�ทดแทนสินค�าท่ีบริษัทนําเข�ามาได� เช�น ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 
ทองแดงและทองเหลือง ท�อทองแดง เป>นต�น อย�างไรก็ตาม สินค�าดังกล�าวเป>นสินค�าท่ีมีคุณสมบัติและ/หรือมีคุณภาพไม�ตรง
ตามความต�องการของลูกค�าส�วนใหญ�ของบริษัทท่ีเป>นผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรมท่ีเน�นการจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง 
นอกจากน้ี สินค�าบางชนิดท่ีบริษัทเป>นผู�นําเข�าก็เป>นสินค�าท่ีไม�สามารถผลิตได�ในประเทศไทยหรือผลิตได�ก็ไม�ตรงตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติตามท่ีลูกค�ากําหนด ดังน้ัน บริษัทจึงไม�ถือว�าผู�ผลิตและผู�จัดจําหน�ายรายย�อยในประเทศดังกล�าวเป>นคู�แข�งขันท่ี
อยู�ในระดับเดียวกับบริษัท 
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ท้ังน้ี รายละเอียดของผู�ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและอยู�ในตลาดระดับเดียวกันกับบริษัท
สามารถสรุปได�ดังน้ี 
 

ผลิตภัณฑ
 
จํานวน 
คู1แข1งขัน 
(ราย) 

ประเภทธุรกิจของคู1แข1ง 

ผู�จัดจําหน1ายสินค�า 
ในประเทศ 

ผู�จัดจําหน1ายสินค�า 
ต1างประเทศ 

ผู�ผลิตสินค�า            
ในประเทศ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ�นและม�วน  
ท�อทองเหลือง และอุปกรณ� 

3 �   

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 6  �  

อะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม�วน 6 � � � 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา 2 �  � 

ท�อทองแดงและอุปกรณ� 6 �  � 

ฉนวนยางปDองกันความร�อน 3 �  � 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 3 � � � 
 

นอกจากการท่ีบริษัทไม�มีคู�แข�งโดยตรงท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัทแล�ว อีกปyจจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนความสามารถใน
การเติบโตและความมั่นคงของบริษัท คือ อุปสรรคของการเข�ามาทําธุรกิจใหม� (Barriers) ในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจ
อยู�ท้ังในด�านการจัดหาผลิตภัณฑ�จากผู�ผลิตและการขายสินค�าให�กับลูกค�า ท้ังน้ี นอกเหนือจากสถานะทางธุรกิจท่ีมีความ
น�าเช่ือถือแล�ว การมีความสัมพันธ�กับผู�ผลิตมาอย�างยาวนานส�งผลให�บริษัทได�รับเง่ือนไขทางการค�าท่ีดีช�วยเพ่ิมความสามารถ
ในการแข�งขันให�กับบริษัท โดยบริษัทใช�เวลากว�า 20 ปzในการพัฒนาความสัมพันธ�ดังกล�าวกับผู�ผลิตแต�ละราย และในส�วนของ
ลูกค�าโดยเฉพาะอย�างยิ่งลูกค�าท่ีเป>นผู�ผลิตสินค�าอุตสาหกรรม คุณภาพของสินค�าและความตรงต�อเวลาในการจัดส�งสินค�า 
รวมท้ังความน�าเช่ือถือของผู�จัดจําหน�ายเป>นปyจจัยสําคัญท่ีลูกค�าคํานึงถึง การเปลี่ยนผู�จัดจําหน�ายวัตถุดิบหมายถึงการเริ่มต�น
ทดสอบผลิตภัณฑ�ของผู�จัดจําหน�ายหรือผู�ผลิตแต�ละรายใหม� รวมท้ังการทดสอบความน�าเช่ือถือของผู�จัดจําหน�าย/ผู�ผลิตในการ
จัดส�งสินค�าในจํานวนและเวลาท่ีต�องการอีกด�วย สิ่งต�างๆ เหล�าน้ีล�วนแต�ต�องใช�เวลาในการทดสอบซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อ
กระบวนการผลิตของลูกค�าได� นอกจากน้ี ด�วยประสบการณ�ท่ียาวนานในการประกอบธุรกิจยังทําให�บริษัทสามารถให�บริการ
ต�างๆ ได�ตรงตามความต�องการของลูกค�า โดยเฉพาะอย�างยิ่งการบริหารการเก็บสินค�าสํารองท่ีมีประสิทธิภาพ  
  

4) ภาวะการแข1งขันสําหรับผลิตภัณฑ
ชนิดต1างๆ ของบริษัท 
 

ก. ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ1นและม�วน 
 

เน่ืองจากลูกค�าส�วนใหญ�ของบริษัทเป>นผู�ผลิตในอุตสาหกรรมที่มีความต�องการสินค�าที่มีคุณภาพและการจัดส�ง
สินค�าให�ได�ตามเวลาที่ต�องการเป>นปyจจัยหลัก ซ่ึงบริษัทได�ใช�เวลาอย�างยาวนานในการทําให�สินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน�ายเป>นท่ี
ยอมรับของลูกค�า นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถจัดส�งสินค�าท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีลูกค�าต�องการได� รวมท้ังบริษัทยังให�บริการ
การจัดการสินค�าคงเหลืออีกด�วย ประกอบกับผู�ผลิตทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ�นและม�วนในประเทศส�วนใหญ�เป>นโรงงาน
ขนาดเล็กท่ีผลิตสินค�ายังไม�ได�มาตรฐานตามท่ีลูกค�าของบริษัทต�องการ ดังน้ัน การแข�งขันในผลิตภัณฑ�ประเภทน้ีจึงไม�รุนแรง
มากนัก โดยคู�แข�งส�วนใหญ�จะเป>นผู�จัดจําหน�ายสินค�าในประเทศท่ีนําเข�าสินค�าประเภทดังกล�าวจากผู�ผลิตรายอ่ืนๆ นอกจากน้ี 
การท่ีบริษัทมีความสัมพันธ�อันดีกับผู�ผลิตสินค�าทําให�บริษัทได�รับเง่ือนไขในการผลิตและการจัดส�งสินค�าท่ีช�วยเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข�งขันให�กับบริษัทอีกด�วย เช�น ผู�ผลิตให�บริการตัดซอยทองแดงโดยไม�คิดมูลค�า การให�ลูกค�านําสินค�าไป
ทดลองผลิตก�อนการสั่งซ้ือจริง การให�คําแนะนําและปรับปรุงสินค�าแก�ลูกค�า เป>นต�น  

 

บริษัทใช�ความหลากหลายของสินค�าท้ังในแง�ของความหนา ขนาด ส�วนผสมของโลหะ ความแข็ง ท่ีปyจจุบันบริษัทมี
สินค�าไว�จําหน�ายมากกว�า 3,000 รายการ การให�บริการเก็บสินค�าคงเหลือสํารอง และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเป>นกลยุทธ�
ในการแข�งขัน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา บริษัทก็ได�พิสูจน�แล�วว�า กลยุทธ�ดังกล�าวทําให�บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค�าเดิม 
รวมท้ังขยายฐานลูกค�าใหม�ได�อย�างต�อเน่ือง  

ข. ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 
 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลสเป>นผลิตภัณฑ�ท่ีถือได�ว�ามีการแข�งขันน�อยท่ีสุด เน่ืองจากฐานลูกค�ามีปริมาณจํากัด 
ลักษณะการแข�งขันบริษัทจะแข�งขันกับตัวแทนจําหน�ายสินค�าจากประเทศญี่ปุ�นเท�าน้ัน โดยยังไม�มีผู�ผลิตในประเทศรายใดท่ี
สามารถผลิตลวดสเตนเลสและลวดเหล็กได�ตรงตามมาตรฐานท่ีลูกค�าของบริษัทต�องการ เน่ืองจากลูกค�ากลุ�มน้ีส�วนใหญ�เป>นกลุ�ม
ผู�ผลิตสปริงจะเน�นการใช�วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงและได�มาตรฐานจากผู�จัดจําหน�ายสินค�าท่ีสามารถจัดส�งสินค�าตามท่ีต�องการได�
อย�างต�อเน่ือง ดังน้ัน คุณภาพของสินค�าและความสามารถในการให�บริการ รวมถึงการจัดเก็บสินค�าคงเหลือสํารองและการ
จัดส�งท่ีตรงต�อเวลาจึงเป>นปyจจัยหลกัท่ีบริษัทใช�เป>นกลยทุธ�ในการทําให�ลูกค�าหันมาสั่งซ้ือสินค�าจากบริษัท โดยตลอดระยะเวลา
ท่ีผ�านมาบริษัทก็ได�รับคําสั่งซ้ือสินค�าจากลูกค�ากลุ�มดังกล�าวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง  
 

ค. อะลูมิเนียมชนิดแผ1นและม�วน 
 

สําหรับผลิตภัณฑ�น้ีถือได�ว�าเป>นผลิตภัณฑ�ท่ีมีการแข�งขันมากท่ีสุดในบรรดาผลิตภัณฑ�ท้ังหมดท่ีบริษัทจัดจําหน�าย 
ท้ังน้ี เน่ืองจากขนาดของตลาดและปริมาณความต�องการบริโภค ประกอบกับมีจํานวนผู�จัดจําหน�ายท้ังรายใหญ�และรายย�อย
จํานวนมาก นอกจากน้ี การท่ีสินค�าประเภทดังกล�าวไม�ได�เป>นสินค�าท่ีมีลักษณะเฉพาะเหมือนผลิตภัณฑ�ทองแดงและ
ทองเหลือง ลูกค�าท่ีซ้ือสินค�าจากบริษัทมีท้ังประเภทผู�จัดจําหน�ายสินค�า (Dealers) และผู�ผลิตสินค�าต�างๆ (End Users) ซ่ึง
ปyจจัยด�านราคาถือเป>นสิ่งสําคัญยิ่งในการตัดสินใจ ทําให�การแข�งขันในผลิตภัณฑ�น้ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะในช�วงเศรษฐกิจขาลงซ่ึงอุปสงค�น�อยกว�าอุปทานอย�างเห็นได�ชัด 

 

นอกจากบริษัทจะเน�นการให�บริการแก�ลูกค�าท่ีดีกว�าผู�จําหน�ายรายอ่ืน บริษัทยังมีการเพ่ิมผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณลักษณะ
เฉพาะซ่ึงไม�สามารถผลิตได�ภายในประเทศ อาทิ อะลูมิเนียมฟอยล�สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป>นต�น ทําให�
บริษัทประสบความสําเร็จกับการขายผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียม โดยมียอดขายและผลกําไรเติบโตอย�างต�อเน่ือง 

 

ง. อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา 
 

บริษัทเป>นเจ�าของผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคาภายใต�เครื่องหมายการค�า “K-Roof” ปyจจุบัน
ได�รับความนิยมเพ่ิมข้ึนมาก โดยเฉพาะในกลุ�มลูกค�าท่ีต�องการวัสดุคงทนต�อสารเคมี ต�านสนิม และการผุกร�อน วัสดุอะลูมิเนียม
มีคุณสมบัติช�วยให�อุณหภูมิใต�หลังคามีความเย็นกว�าวัสดุชนิดอ่ืนประมาณ 3-12 องศา 

 

จ. บรรจุภัณฑ
ชนิดอ1อนตัว 
 

ปyจจุบันบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเก็จจ้ิง จํากัด ซ่ึงเป>นบริษัทย�อยของบริษัท ตั้งอยู�ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และเป>น
ผู�ผลิตบรรจุภัณฑ�ชนิดอ�อนตัวให�กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เวชภัณฑ� และเครื่องสําอาง เน่ืองจากบริษัทย�อยได�
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เริ่มดําเนินงานแล�วเมื่อเดือนพฤษภาคม ปz 2556 ได�รับคําสั่งซ้ือและการสนับสนุนจากลูกค�าปyจจุบันและลูกค�ากลุ�มเปDาหมาย
เป>นอย�างดี ธุรกิจจึงมีแนวโน�มการเติบโตท่ีดี 

 

ฉ. ท1อทองแดงและอุปกรณ
 
 

ปyจจุบันการจําหน�ายท�อทองแดงมีภาวะการแข�งขันรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน แม�ว�าผลิตภัณฑ� Kembla ท่ีบริษัทเป>นผู�แทน
จําหน�ายแต�ผู�เดียวในประเทศไทยจะประสบความสําเร็จด�านการทําตลาดมาเกือบ 20 ปz ท้ังน้ี บริษัทนําเข�าผลิตภัณฑ�ท�อ Kembla 
โดยตรงจากผู�ผลิตในประเทศออสเตรเลียซ่ึงมีประสบการณ�และมีช่ือเสียงเป>นท่ียอมรับท่ัวโลกมายาวนานกว�า 90 ปz ผลิตภัณฑ� 
Kembla สร�างความเช่ือมั่นให�ผู�บริโภคได�ดีเสมอเพราะสินค�าท้ังหมดล�วนผลิตจากทองแดงบริสุทธ�ช้ันหน่ึงเท�าน้ัน ใช�เทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตท่ีเป>นนวัตกรรมใหม� ทําให�ผู�ใช�สินค�าปราศจากข�อสงสัยในด�านคุณภาพและความเสี่ยงใดๆ ท้ังปวง นอกจากน้ี ท�อ
ทองแดง Kembla ยังได�รับการกําหนดให�เป>นสินค�ามาตรฐานในเกือบทุกโครงการ (Vender List) ดังน้ัน Kembla จึงเป>นท่ี
ยอมรับในกลุ�มลูกค�าผู�รับเหมางานระบบโครงการก�อสร�าง 

 

อย�างไรก็ดี เน่ืองจากราคาทองแดงในระยะ 2-3 ปzท่ีผ�านมามีความผันผวนมากและราคาแร�ปรับตัวสูงข้ึน แม�จะมีผู�ใช�
สินค�าพยายามลดต�นทุนโดยการใช�วัสดุอ่ืนๆ ทดแทนหรือยอมรับสินค�าจากกลุ�มผู�นําเข�าท�อทองแดงยี่ห�อต�างๆ จากประเทศจีน
และบางประเทศในแถบเอเชียท่ีมีราคาถูก แต�อาจจะต�องเผชิญกับความเสี่ยงเก่ียวกับสิ่งเจือปนในเน้ือทองแดงและความกังวล
เก่ียวกับท่ีมาของแหล�งผลิต สาเหตุเพราะเครื่องหมายการค�าของผู�ผลิตท�อทองแดงดังกล�าวอาจยังไม�เป>นท่ีรู�จักและยอมรับใน
ระดับสากลท่ัวโลก แต�ด�วยผลิตภัณฑ�ท�อทองแดง Kembla ซ่ึงได�พิสูจน�แล�วถึงความเป>นเลิศด�านคุณภาพมาโดยตลอดและ
ราคาสามารถแข�งขันได�ดี ทําให�บริษัทยังคงรักษาและเพ่ิมสัดส�วนการตลาดได�อย�างดีเยี่ยม 

 

นอกจากน้ี บริษัทมีแผนในการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร�ข�อมูลทางวิชาการเก่ียวกับท�อทองแดงและประโยชน�ของ
ผลิตภัณฑ� รวมถึงการส�งเสริมความเข�าใจในด�านคุณภาพของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีจะสร�างความมั่นใจให�แก�ผู�บริโภค 
รวมถึงความคุ�มค�าในการตัดสินใจใช�ผลิตภัณฑ� Kembla 
 

ช. ฉนวนยางป>องกันความร�อน 
 

เช�นเดียวกันกับผลิตภัณฑ�อะลูมิเนียม ในประเทศไทยมีผู�ผลิตฉนวนยางปDองกันความร�อนรายใหญ�ท่ีมีส�วนแบ�งทาง
การตลาดค�อนข�างสูง ทําให�การแข�งขันเป>นไปอย�างรุนแรง ราคาสินค�าจึงเป>นปyจจัยสําคัญในการแข�งขัน ปyจจุบันบริษัทเป>น
ตัวแทนจําหน�ายแต�เพียงผู�เดียวในประเทศไทยสําหรับผลิตภัณฑ�ฉนวนยาง K-Flex ซ่ึงบริษัทสามารถเพ่ิมสัดส�วนตลาดได�อย�าง
โดดเด�นโดยได�รับการสนับสนุนอย�างดีจากผู�ผลิตและใช�กลยุทธ�ทางด�านคุณภาพของสินค�าท่ีมีคุณสมบัติพิเศษอันเป>นผลจาก
เทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงของผู�ผลิต ซ่ึงผิวและเน้ือวัสดุ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ� K-Flex มีความแตกต�างจากผลิตภัณฑ�
ท่ัวไปอย�างเด�นชัด และด�วยความพิเศษน้ีจึงทําให�ได�รับการยอมรับจากท่ัวโลก การลดความหนาของแผ�นฉนวนยางปDองกัน
ความร�อนลงได�จะช�วยลดต�นทุนของลูกค�าได�อย�างแท�จริง นอกจากน้ี บริษัทยังมีการให�บริการเสริมอ่ืนๆ เช�น การรับประกอบ
และติดตั้งท�อส�งลมหรือการขายฉนวนยางปDองกันความร�อนร�วมกับท�อทองแดงและยางรองท�อเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
จัดซ้ือให�กับลูกค�า เป>นต�น 
 

ซ. ลวดเชื่อมเหล็กและลวดเชื่อมสเตนเลส 
 

เป>นผลิตภัณฑ�ท่ีมีการแข�งขันค�อนข�างรุนแรง นอกเหนือจากการมีคู�แข�งท่ีเป>นผู�นําเข�า ในปyจจุบันยังมีผู�ผลิตสินค�า
ภายในประเทศหลายราย และบางรายผลิตสินค�าหลายยี่ห�อ รวมถึงมีการกําหนดราคาขายหลายระดับราคาเพ่ือรองรับกลุ�ม
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ลูกค�าเปDาหมายต�างๆ  อย�างไรก็ดี เน่ืองจากลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลสเป>นผลิตภัณฑ�ท่ีผู�บริโภคให�ความสําคัญด�าน
คุณภาพมาก อีกท้ังยังมีปริมาณการใช�สูงและมีกลุ�มผู�ใช�แพร�หลายในทุกอุตสาหกรรม การท่ีบริษัทเป>นตัวแทนจําหน�ายสินค�า
ประเภทน้ีจึงถือเป>นโอกาสในการขยายฐานลูกค�าให�กว�างขวางยิ่งข้ึน 

 

ลวดเช่ือมตราช�าง Kiswel ท่ีบริษัทเป>นตัวแทนจําหน�ายน้ีเป>นผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพสูงและเป>นท่ียอมรับท่ัวโลก 
ปyจจุบัน Kiswel เป>นท่ีรู�จักและได�รับการตอบรับเป>นอย�างดีจากวงการการเช่ือมในประเทศไทย บริษัทจึงได�มีแผนการตลาดท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการทํากิจกรรมการตลาดอย�างต�อเน่ืองด�วย นอกจากลวดเช่ือมตราช�าง Kiswel แล�ว บริษัทยัง
นําเสนอทางเลือกอ่ืนๆ ให�กับลูกค�าท่ัวไปซ่ึงมีความต�องการลวดเช่ือมท่ีแตกต�างกัน แต�ยังคงเน�นลวดเช่ือมท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม
และราคาประหยัด โดยบริษัทจําหน�ายผลิตภัณฑ�ลวดเช่ือมและเครื่องเช่ือมยี่ห�อ K-Weld  ซ่ึงปyจจุบันผลิตภัณฑ�ลวดเช่ือม K-
Weld สามารถเพ่ิมสัดส�วนการตลาดอย�างน�าพอใจและได�รับการยอมรับเป>นอย�างดีจากทุกภาคอุตสาหกรรมท่ีใช�ลวดเช่ือมด�วย 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
และบริการ 
 

1) การจัดหาผลิตภัณฑ
และแหล1งท่ีมาของผลิตภัณฑ
 
 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะสั่งซ้ือสินค�าจากผู�ผลิต (Supplier) โดยตรง เน่ืองจากคุณภาพของสินค�าและความน�าเช่ือถือของ
ผู�ผลิตเป>นปyจจัยสําคัญท่ีบริษัทคํานึงถึงในการคัดเลือกและจัดหาสินค�าเพ่ือนํามาจัดจําหน�าย ปyจจุบันบริษัทเป>นผู�จัดจําหน�าย
สินค�าหลักในประเทศไทยให�กับผู�ผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพท้ังในประเทศและต�างประเทศจํานวนกว�า 10 ราย นอกจากการเป>นผู�
จัดจําหน�ายสินค�าหลักแล�ว บริษัทยังมีการทํางานร�วมกันในด�าน Technical Support ต�างๆ ระหว�างผู�ผลิตและลูกค�าของ
บริษัทซ่ึงจะช�วยสร�างความได�เปรียบในการแข�งขันของบริษัท 
 

ท้ังน้ี บริษัทมีการติดต�อทําธุรกิจกับผู�ผลิตส�วนใหญ�มาเป>นระยะเวลายาวนานส�งผลให�บริษัทมีความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
ผู�ผลิต ซ่ึงจะเป>นการเอ้ือประโยชน�ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป>นอย�างดี โดยท่ีผ�านมาบริษัทได�รับความร�วมมือจากผู�ผลิต
สินค�าในการวางแผนการผลิตสนิค�าเพ่ือลดระยะเวลาในการสั่งซ้ือสนิค�าหรอืการท่ีผู�ผลติบางรายช�วยเก็บรักษาสนิค�าคงคลังท่ียัง
ไม�ใช�งานให� ทําให�บริษัทสามารถสร�างความเช่ือมั่นให�แก�ลูกค�าของบริษัทว�า บริษัทจะสามารถจัดส�งสินค�าได�ตรงตาม
กําหนดเวลาท่ีลูกค�าต�องการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

 ท้ังน้ี ในการเป>นผู�จัดจําหน�ายสินค�าให�แก�ผู�ผลิตแต�ละรายน้ัน บริษัทไม�ได�ทําสัญญาแต�งตั้งเป>นผู�แทนจําหน�ายกับ
ผู�ผลิตระบุไว�เป>นลายลักษณ�อักษร เน่ืองจากบริษัทมีการติดต�อทําธุรกิจกับผู�ผลิตมาเป>นระยะเวลายาวนาน มีความสัมพันธ�ท่ีดี 
และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน และยิ่งไปกว�าน้ัน บริษัทยังสามารถพิสูจน�ให�เห็นว�าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย�างต�อเน่ือง 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา บริษัทมีอํานาจในการต�อรองสูงโดยจะเห็นได�จากการท่ีบริษัทไม�เคยประสบปyญหาจากการท่ีผู�ผลิตไม�
สามารถจัดส�งสินค�าให�ตามสัญญาหรือการท่ีผู�ผลิตหันไปติดต�อขายสินค�าให�กับลูกค�าของบริษัทโดยตรง ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัท
ทําหน�าท่ีเป>นช�องทางในการเพ่ิมยอดขายให�กับผู�ผลิตในการรวบรวมยอดสั่งซ้ือสินค�าจากลูกค�าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และลูกค�ารายย�อยรายอ่ืนๆ โดยท่ีผู�ผลิตไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการทําตลาด รวมถึงค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการติดต�อกับ
ลูกค�าเป>นจํานวนมาก 
 

 ปyจจุบันบริษัทมีการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ�หลักแต�ละประเภทจากผู�ผลิตในประเทศต�างๆ ดังน้ี 
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ประเภทของผลิตภัณฑ
 ประเทศท่ีสั่งซ้ือ 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ�นและม�วน, ท�อทองเหลืองและอุปกรณ� ประเทศเกาหลี, ประเทศอินเดีย 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส ประเทศเกาหล ี

อะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม�วน ประเทศจีน 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา ประเทศจีน 

ท�อทองแดงและอุปกรณ� ประเทศออสเตรเลยี, ประเทศจีน 

ฉนวนยางปDองกันความร�อน ประเทศมาเลเซีย 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส ประเทศเกาหลี, ประเทศจีน 
  

ในปz 2558 บริษัทมียอดสั่งซ้ือสินค�ารวมท้ังสิ้น 1,041.56 ล�านบาท แบ�งเป>นสัดส�วนการสั่งซ้ือสินค�าจากในประเทศ
และต�างประเทศคิดเป>นร�อยละ 12.02 และร�อยละ 87.98 ตามลําดับ เปลี่ยนแปลงจากสัดส�วนดังกล�าวในปz 2557 ท่ีมีสัดส�วน
การสั่งซ้ือสินค�าในประเทศเท�ากับร�อยละ 11.34 และสัดส�วนการสั่งซ้ือสินค�าจากต�างประเทศคิดเป>นร�อยละ 88.66 จะเห็นได�
ว�า ในปz 2557 และ 2558 สัดส�วนการสั่งซ้ือสินค�าจากผู�ผลิตต�างประเทศมียอดใกล�เคียงกันเมื่อเทียบกับการสั่งซ้ือสินค�าจากใน
ประเทศ  
 
 
 
 

ตารางแสดงสัดส1วนการสั่งซ้ือสินค�าในประเทศและต1างประเทศ 
 

 
ป" 2556 ป" 2557 ป" 2558 

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

ปริมาณการสั่งซ้ือสินค�าในประเทศ 423.25 31.09 133.19 11.34 125.24 12.02 

ปริมาณการสั่งซ้ือสินค�าจากต�างประเทศ 938.26 68.91 1,040.97 88.66 915.32 87.98 

รวมท้ังสิ้น 1,361.51 100.00 1,174.16 100.00 1,041.56 100.00 
 

 เน่ืองจากสินค�าท่ีบริษัทจําหน�ายส�วนใหญ�เป>นสินค�าท่ีมีผู�ผลิตอยู�เป>นจํานวนไม�มากนัก ดังน้ัน บริษัทได�กําหนด
นโยบายในการพิจารณาเลือกซ้ือสินค�า โดยจะพิจารณาจากผู�ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินค�าแต�ละชนิด สามารถผลิต
สินค�าท่ีมีคุณภาพสูงและได�มาตรฐาน นอกจากน้ี บริษัทยังพิจารณาถึงปyจจัยอ่ืนๆ ท่ีจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการ
และความสามารถในการแข�งขันของบริษัท ได�แก� การสั่งซ้ือสินค�าจากบริษัทท่ีมีฐานการผลิตอยู�ในกลุ�มประเทศท่ีได�รับการสิทธิ
พิเศษทางภาษี (AFTA, FTA) เป>นต�น ดังน้ัน บริษัทจึงมีการสั่งซ้ือสินค�าแต�ละประเภทจากผู�ผลิตจํานวนน�อยราย โดยผู�ผลิตทุก
รายท่ีบริษัทสั่งซ้ือสินค�าเป>นผู�ผลิตท่ีมีคุณภาพอยู�ในอันดับต�นๆ ของโลก นอกจากน้ี การสั่งซ้ือสินค�าจํานวนมากจากผู�ผลิตจะ
ช�วยให�บริษัทมีอํานาจต�อรองกับผู�ผลิตเพ่ิมมากข้ึนท้ังในด�านของเง่ือนไขในการผลิตและราคา 
 

 ในปz 2558 บริษัทไม�มีการสั่งซ้ือสินค�าจากผู�ผลิตรายใหญ�รายใดในสัดส�วนเกินกว�าร�อยละ 30 ของยอดสั่งซ้ือสินค�า
รวมท้ังหมด 
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ประเภทของผลิตภัณฑ
 
จํานวนผู�ผลิตรวม 

(ราย) 

จํานวนผู�ผลิตท่ีบริษัทมียอดสั่งซ้ือสินค�า 
แต1ละชนิดเกินกว1าร�อยละ 30 (ราย) 

31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2558 

ทองแดงและทองเหลืองชนิดแผ�นและม�วน,  
ท�อทองเหลือง และอุปกรณ� 

2 1 1 

ลวดเหล็กและลวดสเตนเลส 2 2 2 

อะลูมิเนียมชนิดแผ�นและม�วน 12 1 - 

อะลูมิเนียมชีทสําหรับทําวัสดุมุงหลังคา 4 2 1 

ท�อทองแดงและอุปกรณ� 5 2 2 

ฉนวนยางปDองกันความร�อน 1 1 1 

ลวดเช่ือมเหล็กและลวดเช่ือมสเตนเลส 6 2 1 
  

นอกจากความมุ�งมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ�กับผู�ผลิตแต�ละรายอย�างต�อเน่ืองแล�ว บริษัทยังได�ติดตามข�าวสารและ
สถานการณ�ของอุตสาหกรรมต�างๆ รวมท้ังพัฒนาการของสินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน�ายอย�างใกล�ชิด ไม�ว�าจะเป>นการติดตามข�อมูล
ข�าวสารจากลูกค�าโดยผ�านเจ�าหน�าท่ีทางการตลาดของบริษัทหรือการเข�าร�วมงานแสดงสินค�าท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี เพ่ือให�บริษัท
สามารถปรับตัวได�ทันกับสถานการณ�ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากผู�ผลิตสินค�ารายใดเริ่มประสบปyญหาท้ังในด�านการผลิตและสภาพ
คล�องทางการเงิน ท้ังน้ี เพ่ือเป>นการเพ่ิมทางเลือกในการเลือกซ้ือสินค�าเพ่ือนํามาจัดจําหน�ายและสามารถตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�าให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 นอกจากน้ี บริษัทยังใช�บริการจากบริษัทท่ีปรึกษาผู�มีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ�โลหะประเภทต�างๆ ท้ังในด�านการ
ให�ข�อมูลเก่ียวกับแนวโน�มราคาแร� ข�อมูลการผลิต และข�าวสารต�างๆ เก่ียวกับอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะนําผู�ผลิตสินค�าจาก
แหล�งต�างๆ ให�แก�บริษัทอีกด�วย 
 

 ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ�โลหะท่ีบริษัทจัดจําหน�ายส�วนใหญ�เป>นสินค�าท่ัวไป (Base Metals Commodities) ท่ีมีราคาผันแปร
ไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก โดยจะข้ึนอยู�กับอุปสงค�และอุปทานของสินแร�แต�ละชนิดท่ัวโลก โดยเฉพาะอย�างยิ่งทองแดง 
สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซ่ึงเป>นส�วนประกอบของผลิตภัณฑ�ท่ีบริษัทจัดจําหน�าย โดยหากมีปyจจัยต�างๆ ท่ีส�งผลให�
ปริมาณความต�องการใช�สินแร�เพ่ิมสูงข้ึนหรือปริมาณสินแร�ท่ีผลิตได�ในตลาดมีลดน�อยลง ได�แก� ความต�องการใช�สินแร�ท่ีเพ่ิมข้ึน
อย�างมีนัยสําคัญจากผู�ผลิตในประเทศจีน การนัดหยุดงานของคนงานในเหมืองแร�หรือภัยธรรมชาติก็อาจจะส�งผลให�ราคาของ
สินแร�ดังกล�าวสูงข้ึนตามไปด�วย 
 

 อย�างไรก็ตาม การท่ีผู�บริหารของบริษัทเป>นผู�ท่ีมีประสบการณ�ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�โลหะมานานกว�า 20 ปz ทํา
ให�มีความเช่ียวชาญและสามารถประเมินสถานการณ�ราคาโลหะได�เป>นอย�างดี โดยท่ีผ�านมาผู�บริหารของบริษัทจะติดตามการ
เคลื่อนไหวของราคาสินค�าแต�ละชนิด รวมท้ังสภาวะของตลาดโลกอย�างใกล�ชิดและจะทําการสั่งจองราคาสินค�าตามปริมาณ
คําสั่งซ้ือท่ีได�รับล�วงหน�าจากลูกค�า สําหรับสินค�าท่ีต�องเก็บสํารองให�แก�ลูกค�าท่ีไม�สามารถส�งคําสั่งซ้ือล�วงหน�าได� บริษัทจะ
พิจารณาสั่งซ้ือตามความเหมาะสมในแต�ละช�วงเวลาเพ่ือให�การบริหารต�นทุนการสั่งซ้ือของบริษัทเป>นไปอย�างถูกต�องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงโดยส�วนใหญ�แล�วลูกค�าของบริษัทจะส�งคําสั่งซ้ือล�วงหน�าให�แก�บริษัท 
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2) นโยบายการสั่งซ้ือสินค�า 
 

 เน่ืองจากบริษัทจําหน�ายผลิตภัณฑ�ท่ีมีความหลากหลายทําให�นโยบายในการสั่งซ้ือสินค�าแต�ละประเภทแตกต�างกันไป
ตามลักษณะของสินค�า ลักษณะการสั่งซ้ือของลูกค�า รวมท้ังข�อจํากัดของผู�ผลิตแต�ละราย ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาบริษัท
ไม�เคยประสบปyญหาในด�านการสั่งซ้ือสินค�าแต�อย�างใด เน่ืองจากบริษัทจะทําการประมาณการปริมาณของสินค�าท่ีบริษัทจะทํา
การสั่งซ้ือในแต�ละครั้งจากคําสั่งซ้ือล�วงหน�าและประมาณการท่ีได�รับจากลูกค�า บวกกับปริมาณสินค�าท่ีบริษัทจะทําการเก็บ
สํารองให�แก�ลูกค�า นอกจากน้ี บริษัทยังพิจารณาปyจจัยอ่ืนๆ ประกอบด�วย เช�น ระยะเวลาในการผลิตสินค�า ระยะเวลาในการ
ส�งมอบสินค�า ภาวะการเคลื่อนไหวของราคาสินค�าในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน เป>นต�น 
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ป�จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจส�งผลกระทบต�อผลการดําเนินงานของบริษัทและผลตอบแทน
ในการลงทุนของผู'ลงทุน สรุปได'ดังน้ี 
 

3.1 ความเสี่ยงต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

1) ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผู%ผลิตสินค%า (Supplier) จํานวนน%อยราย 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจเป*นผู'จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ/โลหะสําหรับใช'เป*นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต�างๆ รวมท้ังวัสดุเพ่ือใช'ใน
การก�อสร'าง บริษัทจะสั่งซ้ือสินค'าโดยตรงจากผู'ผลิตสินค'าในแต�ละประเภท ซ่ึงในป8ท่ีผ�านมาบริษัทไม�มีการสั่งซ้ือสินค'าจาก
ผู'ผลิตรายใดในสัดส�วนเกินกว�าร'อยละ 30 ของยอดสั่งซ้ือสินค'ารวม ยกเว'นสัดส�วนการสั่งซ้ือสินค'าแต�ละชนิด บริษัทจะมีการสั่งซ้ือ
สินค'าจากผู'ผลิตหลักแต�ละรายคิดเป*นสัดส�วนมากกว�าร'อยละ 30 ดังน้ัน อาจถือได'ว�าบริษัทมีความเสี่ยงกรณีท่ีผู'ผลิตสินค'าไม�
สามารถส�งสินค'าตามคําสั่งซ้ือหรือผู'ผลิตขายสินค'าโดยตรงให'กับลูกค'าโดยไม�ผ�านบริษัทหรือแต�งตั้งให'ผู'จัดจําหน�ายรายอ่ืนเป*น
ผู'จัดจําหน�ายหลักแทนบริษัท ซ่ึงอาจจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานของบริษัทได'  
 

อย�างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว�า 20 ป8ท่ีบริษัทดําเนินธุรกิจยังไม�เคยประสบป�ญหาดังกล�าวแต�อย�างใด ท้ังน้ี 
เน่ืองจากผู'ผลิตแต�ละรายต�างก็มีความน�าเชื่อถือและเป*นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป*นที่ยอมรับทั่วโลก รวมทั้งสินค'าของผู'ผลิต
ดังกล�าวยังได'ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO มีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม ซ่ึงบริษัทได'ทําการศึกษาข'อมูลและ
นโยบายท่ีชัดเจนของผู'ผลิตทุกรายอย�างละเอียดเพ่ือปBองกันป�ญหาอันอาจเกิดจากความไม�แน�นอนด'านนโยบายของผู'ผลิตบาง
ราย ในกรณีพิเศษดังกล�าวบริษัทมีนโยบายพิจารณาเพ่ิมตราสินค'า (Brand) จากผู'ผลิตรายอ่ืนท่ีน�าเช่ือถือ โดยสินค'าจะต'องได'
มาตรฐานสากลและเป*นท่ียอมรับท่ัวโลก 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีแผนการตลาดท่ีชัดเจนและความสัมพันธ/ท่ีดีและยาวนานกับผู'ผลิตสินค'า ทําให'บริษัทมีอํานาจ
ต�อรองในการซ้ือสินค'ามากข้ึนและส�งผลให'สามารถสร'างความเช่ือมั่นให'กับลูกค'าได'มากยิ่งข้ึน ท้ังน้ี บริษัทยังสามารถเอ้ือ
ประโยชน/ในการทําธุรกิจให'แก�ผู'ผลิตสินค'าได'อีกด'วย เช�น การท่ีบริษัทมีระบบการเก็บสินค'าสํารองและมีฐานลูกค'าขนาดใหญ� ทํา
ให'สามารถสั่งสินค'าเป*นจํานวนมากได'โดยการรวบรวมคําสั่งซ้ือจากลูกค'าท้ังรายใหญ�และรายย�อยท่ีมีปริมาณการสั่งซ้ือไม�ครบ
ตามจํานวนคําสั่งซื้อขั้นต่ําที่ผู'ผลิตกําหนด ซ่ึงวิธีการดังกล�าวจะทําให'ผู'ผลิตสามารถขายสินค'าได'มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะ
ช�วยลดต'นทุนในการสั่งซ้ือสินค'าให'กับลูกค'าได'ด'วย  
 

2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต%นทุนสินค%า  
 

ผลิตภัณฑ/โลหะท่ีบริษัทจัดจําหน�ายส�วนใหญ�เป*นสินค'าหลักท่ัวไป (Base Metals Commodities) ท่ีมีราคาผันแปร
ไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก ซ่ึงจะข้ึนอยู�กับอุปสงค/และอุปทานของสินแร�แต�ละชนิดท่ัวโลก โดยเฉพาะอย�างยิ่งทองแดง 
สังกะสี นิกเกิล และอะลูมิเนียม ซ่ึงเป*นสินแร�หรือวัตถุดิบต'นนํ้าของผลิตภัณฑ/ท่ีบริษัทจัดจําหน�าย โดยหากมีป�จจัยต�างๆ ท่ี
ส�งผลให'ปริมาณความต'องการใช'สินแร�เพ่ิมสูงข้ึนหรือปริมาณสินแร�ท่ีผลิตได'ในตลาดมีลดน'อยลง เช�น ความต'องการใช'สินแร�
เพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยสําคัญจากผู'ผลิตในประเทศจีน การนัดหยุดงานของคนงานในเหมืองแร� การเก็งกําไรของสถาบันนักลงทุน 
ป�จจัยเหล�าน้ีล'วนส�งผลให'ราคาของสินแร�ดังกล�าวเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด ในทางกลับกัน เมื่อเศรษฐกิจโลกประสบป�ญหาต�างๆ   
อาทิเช�น ป�ญหาหน้ีสินของประเทศในแถบยุโรป ป�ญหาภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ ความต'องการใช'สินแร�จะลดลงทันที แม'โรง

3. ป1จจัยความเสี่ยง 
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ถลุงแร�ต�างๆ จะตัดลดกําลังการผลิต แต�สตUอคสินค'าของโลกก็อาจปรับเพ่ิมข้ึน ส�งผลให'ราคาแร�ลดลงอย�างรุนแรง ดังน้ัน หาก
ต'นทุนราคาสินค'ามีการปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงอาจส�งผลให'บริษัทมีความเสี่ยงจากการท่ีไม�สามารถปรับราคาขายสินค'าได'ใน
อัตราท่ีเท�ากันกับอัตราการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของต'นทุนราคาวัตถุดิบดังกล�าว ลูกค'าบางรายอาจปฏิเสธการรับมอบสินค'าใน
กรณีท่ีราคาปรับตัวลดลงอย�างรุนแรง อย�างไรก็ดี ป�จจุบันลูกค'าส�วนใหญ�มีความเข'าใจถึงภาวะความผันผวนดังกล�าวดีข้ึนมาก 
โดยลูกค'าจะยังคงรักษาสัญญาตามข'อตกลงซ้ือขายเพ่ือมิให'สูญเสียความน�าเช่ือถือเช�นกัน 

   

ภาพแสดงความเคลื่อนไหวของราคาแร� ป7 2554-2558 (ป7 2011-2015) 
 

                    อะลูมิเนียม (Aluminium)                Copper (ทองแดง) 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

  นิกเกล (Nickel)                    สังกะสี (Zinc) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: www.metalprices.com 
 

จากกราฟแสดงราคาแร�ดังกล�าวข'างต'น จะเห็นได'ว�าราคาแร�อะลูมิเนียมและทองแดงมีความผันผวนในทิศทางท่ีปรับ
ลดลง แต�ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ตั้งแต�ต'นป8 2558 ป�จจุบันบริษัทมีระบบการบริหารจัดการคําสั่งซ้ือท่ีดี สามารถนํา
ข'อมูลมาวิเคราะห/เพ่ือสั่งซ้ือได'อย�างมีประสิทธิภาพจึงไม�เน'นการใช'เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความไม�แน�นอนของกระแสเงิน
สดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค'า 
 

3) ความเสี่ยงทางด%านสภาพคล�องและความเสี่ยงด%านการให%สินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงด'านสภาพคล�องเกิดจากความเป*นไปได'ท่ีลูกค'าอาจจะไม�สามารถจ�ายชําระหน้ีให'แก�บริษัทได'ภายใน
กําหนดเวลาโดยปกติของการค'า เพ่ือจัดการความเสี่ยงน้ีบริษัทได'ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค'าเป*นระยะๆ 
ความเสี่ยงด'านการให'สินเช่ือหมายถึงความเสี่ยงท่ีคู�สัญญาไม�สามารถปฏิบัติตามข'อกําหนดในสัญญาได' ซ่ึงอาจก�อให'เกิดความ
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เสียหายทางการเงินแก�บริษัท ผู'บริหารของบริษัทเช่ือว�าบริษัทไม�มีความเสี่ยงท่ีเป*นสาระสําคัญ เน่ืองจากบริษัทได'มีการจัดตั้ง
หน�วยงานควบคุมสินเช่ือเพ่ือทําการพิจารณาคําขอสินเช่ือให'แก�ลูกค'า วิเคราะห/ความเสี่ยง ประเมินคุณภาพหน้ี รวมถึงการหา
แนวทางปรับปรุงแก'ไขและการติดตามการชําระเงินของลูกค'าอย�างใกล'ชิด ผลจากการจัดตั้งหน�วยงานดังกล�าวบริษัทสามารถ
ควบคุมและรักษาระดับอัตราหมุนเวียนจํานวนวันในการเก็บหน้ีและสามารถลดปริมาณหน้ีท่ีมีอายุเกินกําหนดได'ดี นอกจากน้ี 
บริษัทยังใช'บริการท่ีปรึกษาทางกฎหมายเพ่ือให'คําแนะนํา วิเคราะห/สถานภาพการติดตามหน้ี กําหนดแนวการบริหารจัดการ
หน้ี รวมถึงกรณีท่ีต'องดําเนินการทางกฎหมายกับลูกหน้ีท่ีมีป�ญหา 
 

4) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

บริษัทมีเจ'าหน้ีการค'าและหน้ีสินภายใต'สัญญาทรัสต/รีซีท (Trust Receipts) ท่ีเป*นเงินตราต�างประเทศ ซ่ึงก�อให'เกิด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทได'ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน'าส�วนหน่ึง อย�างไรก็ดี บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สําหรับลูกหน้ีการค'า เจ'าหน้ีการค'า และหน้ีสินภายใต'สัญญาทรัสต/รีซีท (Trust Receipts) ท่ีไม�ได'ทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต�างประเทศล�วงหน'าครอบคลุมไว' สําหรับการเก็บสินค'าสํารองเพ่ือลูกค'า บริษัทจะพิจารณาทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต�างประเทศล�วงหน'าครอบคลุมมูลค�าสินค'าสํารองตามการขายและภาวะตลาด โดยผู'บริหารของบริษัทจะมีการติดตามดูแล
สถานการณ/อย�างใกล'ชิด 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม�ได'ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน'า โดยบริษัทมีหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเป*นสกุลเงินตราต�างประเทศท่ีสําคัญจํานวน 11.1 ล'านเหรียญสหรัฐ และ 0.1 ล'านเหรียญยูโร 
 

5) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต 
ซ่ึงส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝgายบริหารของบริษัทเช่ือว�าบริษัทไม�มีความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเป*นสาระสําคัญ เน่ืองจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู'ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ีย
ลอยตัวตามอัตราดอกเบ้ียในท'องตลาด และเงินกู'ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งต่ํากว�าอัตรา
ดอกเบ้ียในท'องตลาด 

 

6) ความเสี่ยงทางด%านสภาพคล�องจากนโยบายการเก็บสินค%าคงเหลือ 
 

เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทเป*นการซ้ือสินค'าเพ่ือนํามาจัดจําหน�ายให'แก�ลูกค'า (Trading 
Business) โดยมีสินค'าหลากหลายประเภทไว'พร'อมให'บริการตามความต'องการของลูกค'า นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายการ
ให'บริการเก็บสินค'าสํารองสําหรับลูกค'า ประกอบกับการท่ีสินค'าส�วนใหญ�ท่ีบริษัทจัดจําหน�ายในป�จจุบันมี Lead Time ท่ีค�อนข'าง
นานประมาณ 45-90 วัน บริษัทจึงมีความจําเป*นท่ีจะต'องเก็บสินค'าคงเหลือไว'ให'เพียงพอท่ีจะสามารถทําให'ลูกค'ามั่นใจได'ว�า 
บริษัทจะสามารถส�งมอบสินค'าได'ทันตามความต'องการของลูกค'า ซ่ึงถือเป*นข'อได'เปรียบของบริษัทท่ีมีเหนือคู�แข�ง 

  

จากเหตุผลดังกล�าวอาจทําให'บริษัทมีความเสี่ยงในการมีสินค'าคงเหลือเป*นจํานวนมาก ซ่ึงจะก�อให'เกิดภาระกับบริษัท
ท้ังในด'านค�าใช'จ�ายในการจัดเก็บสินค'าและสภาพคล�อง ซ่ึงภาระในการจัดเก็บและบริหารสินค'าคงเหลือดังกล�าวจะแปรผันไป
ตามยอดขายสินค'าท่ีเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน หากยอดขายของบริษัทมีการเติบโตอย�างมีนัยสําคัญและต�อเน่ือง บริษัทจะต'องจัดหา
เงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช'ในการประกอบธุรกิจ อย�างไรก็ตาม การท่ีบริษัทมีความสัมพันธ/ท่ีดีกับผู'ผลิตสินค'า (Supplier) ทํา
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ให'ได'รับความร�วมมือเป*นอย�างดีจากผู'ผลิตสินค'าในการเก็บรักษาสินค'าบางส�วนท่ียังไม�ถึงกําหนดส�งมอบให'แก�ลูกค'า ทําให'
บริษัทสามารถประหยัดค�าใช'จ�ายในการจัดเก็บสินค'าคงคลังได'ในระดับหน่ึง  
 

นอกจากน้ี ด'วยประสบการณ/ในการบริหารสินค'าคงเหลือของบริษัทและการมีฐานลูกค'าจํานวนมากและหลากหลาย 
ทําให'บริษัทสามารถบริหารจัดการและจัดจําหน�ายสินค'าท่ีบริษัทเก็บไว'ได'อย�างมีประสิทธิภาพ แม'จะมีภาวะราคาแร�ท่ีผันผวน 
เน่ืองจากสินค'าคงเหลือดังกล�าวจําเป*นต'องคงความสามารถในการแข�งขันด'านราคาขายด'วยเช�นกัน ยิ่งไปกว�าน้ัน เพ่ือเป*นการ
ปBองกันความเสี่ยงดังกล�าวอีกทางหน่ึง บริษัทยังมีนโยบายในการเก็บรักษาสินค'าในรูปแบบท่ีจะช�วยเพ่ิมความยืดหยุ�นในการ
แปรรูปสินค'าเพ่ือตอบสนองความต'องการของลูกค'าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา เช�น บริษัทมีนโยบายท่ีจะเก็บผลิตภัณฑ/
ทองแดงและทองเหลืองชนิดม'วนให'มีหน'ากว'างมากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะสามารถตัดซอยให'มีขนาดท่ีตรงกับความต'องการของลูกค'าหรือ
การใช'ฐานข'อมูลในการวิเคราะห/ขนาดหน'ากว'างท่ีแน�นอน ซ่ึงควรสั่งซ้ือและจัดเก็บเพ่ือรองรับความต'องการได'อย�างรวดเร็ว
และประหยัดค�าใช'จ�ายตัดซอย อย�างไรก็ดี เศษโลหะท่ีเหลือจากการตัดซอย บริษัทสามารถขายคืนให'กับผู'ผลิตเพ่ือนําไปหลอม
รีดกลับมาเป*นสินค'าใหม�ได'  

 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา แม'บริษัทยังไม�เคยประสบป�ญหาจากการขายสินค'าไม�ได'หรือการมีสินค'าคงเหลือค'างเป*น
จํานวนมาก (Dead Stock) จนก�อให'เกิดภาระเกินกว�าท่ีบริษัทจะบริหารจัดการได'แต�อย�างใด เพ่ือปBองกันป�ญหากรณีท่ีเกิด
เหตุการณ/ลูกค'าของบริษัทได'รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกท้ังในด'านปริมาณความต'องการและราคาวัตถุดิบมีความผัน
ผวนแบบฉับพลันและรุนแรง บริษัทจึงมีการควบคุมการระบายสินค'าให'เป*นไปตามเปBาหมาย โดยเริ่มจากการกําหนดการ
รับเข'าสินค'า กําหนดตําแหน�งจัดเก็บท่ีสามารถควบคุมระยะเวลาการจัดเก็บ กําหนดตารางการขนส�งสินค'าของลูกค'าแต�ละราย 
ลดปริมาณการเก็บสินค'าสํารองกรณีท่ีลูกค'าไม�สามารถกําหนดแผนการใช'วัตถุดิบท่ีแน�นอนให'แก�บริษัท 
 

7) ความเสี่ยงจากการมีคู�แข�งซ่ึงเปFนผู%ประกอบการรายใหม� 
 

สําหรับธุรกิจนําเข'าและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ/ วัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุเพ่ือใช'ในการก�อสร'างให' กับ
ผู'ประกอบการช้ันนําในอุตสาหกรรมต�างๆ เช�น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส�วนรถยนต/ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส�วนอิเล็กทรอนิกส/ 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ/ไฟฟBา อุตสาหกรรมผลิตสปริง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ/ รวมท้ังผู'รับเหมางานระบบสําหรับโครงการ
ก�อสร'าง ถือเป*นธุรกิจท่ีผู'ประกอบการรายใหม�ๆ ไม�มีความจําเป*นในการลงทุนด'านอุปกรณ/เครื่องจักรมากนักจึงมีโอกาสท่ีคู�แข�ง
ขันรายใหม�จะเข'ามาประกอบธุรกิจประเภทน้ีได' ผลกระทบท่ีตามมาก็คือการแข�งขันด'านราคาท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ดังน้ัน บริษัทจึงได'กําหนดแนวทางการทํางานโดยเน'นให'เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให'สอดคล'องกับนโยบายบริษัท เพ่ือแสดง
ความมุ�งมั่นสู�ความเป*นผู'นําในธุรกิจกระจายสินค'าและเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค'าอย�างต�อเน่ืองด'วยการ
พัฒนาความเป*นเลิศด'านผลิตภัณฑ/ บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทํางาน ทําให'ลูกค'าเกิดความไว'วางใจในการสั่งซ้ือ
สินค'าจากบริษัท โดยป�จจุบันบริษัทได'นําระบบข'อมูลสารสนเทศมาพัฒนาเป*นโปรแกรมการทํางานในทุกส�วนงานขององค/กร
โดยเฉพาะส�วนงานขาย ท้ังน้ี เพ่ือลดข้ันตอนและข'อจํากัดในการทํางานและเพ่ือความรวดเร็วแม�นยําในการเข'าถึงข'อมูลด'วย 
นอกจากน้ี บริษัทยังมีการนําเสนอกลุ�มผลิตภัณฑ/เพ่ิมข้ึนเพ่ือให'เป*น One Stop Services รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลาย
ของแต�ละผลิตภัณฑ/และกําลังพัฒนาบริการใหม�ๆ พร'อมกับการสร'างมูลค�าเพ่ิมต�างๆ ท้ังน้ี เพ่ือตอบสนองความต'องการของ
ลูกค'าและเพ่ือการเติบโตของธุรกิจอย�างต�อเน่ือง 

 

3.2 ความเสี่ยงต�อการลงทุนของผู%ถือหลักทรัพยH 
 

1) ความเสี่ยงจากการมีกลุ�มผู%ถือหุ%นรายใหญ�ถือหุ%นรวมกันมากกว�าร%อยละ 25 
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กลุ�มผู'ถือหุ'นรายใหญ�ของบริษัท ได'แก� กลุ�มตระกูลแทนไกรศร ประกอบด'วย นางกนกกร แทนไกรศร, น.ส.อภันตรี 
แทนไกรศร, นางวรกานต/ แทนไกรศร, นายทวีเกียรติ แทนไกรศร และกลุ�มตระกูลพรพิไลลักษณ/ ประกอบด'วย นายชํานาญ 
พรพิไลลักษณ/ และนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ/ ถือหุ'นในบริษัทจํานวน 57,914,800 หุ'น และ 51,950,000 หุ'น คิดเป*นสัดส�วน
ร'อยละ 36.20 และ 32.47 ของจํานวนหุ'นท่ีจําหน�ายได'แล'วท้ังหมดของบริษัท (ตามลําดับ) รวมท้ังนางกนกกร แทนไกรศร 
และนายชํานาญ พรพิไลลักษณ/ ยังดํารงตําแหน�งเป*นกรรมการผู'มีอํานาจลงนามและเป*นผู'บริหารของบริษัทด'วย จึงทําให'กลุ�ม
ผู'ถือหุ'นใหญ�ดังกล�าวเป*นผู'มีอํานาจในการบริหารจัดการ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผู'ถือหุ'นได'เกือบท้ังหมด ไม�ว�าจะเป*นเรื่อง
การแต�งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ีต'องใช'เสียงส�วนใหญ�ของท่ีประชุมผู'ถือหุ'น  ยกเว'นเรื่องกฎหมายหรือข'อบังคับ
บริษัทกําหนดให'ต'องได'รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู'ถือหุ'น ดังน้ัน ผู'ถือหุ'นรายอ่ืนจึงอาจไม�สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพ่ือ
ตรวจสอบและถ�วงดุลเรื่องท่ีผู'ถือหุ'นใหญ�เสนอได' 

 

อย�างไรก็ดี โครงการสร'างการจัดการของบริษัท ประกอบด'วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะผู'บริหาร โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน'าท่ีของคณะกรรมการแต�ละชุดไว'อย�างชัดเจน 
อีกท้ังองค/ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังประกอบด'วยกรรมการอิสระ 3 ท�านท่ีมีความรู'ความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจและความรู' ความเข'าใจ เก่ียวกับงบการเงินและรายงานทางการเงินต�างๆ จึงมีส�วนช�วยให'การดําเนินงานเป*นไป
อย�างมีระบบ โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได' นอกจากน้ี บริษัทยังมีนโยบายเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ
กรรมการ ผู'บริหาร ผู'ถือหุ'นรายใหญ� หรือผู'มีอํานาจควบคุมในกิจการ รวมท้ังบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย'งทางผลประโยชน/ โดย
จะทําการพิจารณาเปรียบเทียบเง่ือนไขกับบุคคลภายนอกก�อนและนํารายการต�างๆ เข'าสู�การพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกกรณีก�อนท่ีจะนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในข้ันต�อไป  
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4.1 ข�อมูลท่ัวไป 
 

1) ข�อมูลบริษัทท่ีออกหลักทรัพย� 
 

ช่ือบริษัท    : บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย-อหลักทรัพย.   : PPM  
เลขทะเบียนบริษัท   : 0107547000567  
Home Page   : www.ppm.co.th 
ประเภทธุรกิจ : จัดจําหน-ายผลิตภัณฑ.โลหะเพ่ือใชMเปNนวัตถุดิบอุตสาหกรรมและ 

วัสดุเพ่ือใชMในการก-อสรMาง  
 

ท่ีตั้งสํานักงาน 
 

สํานักงานใหญ-   : 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท. 0-2628-6100 (อัตโนมัติ)  
โทรสาร 0-2281-0735, 0-2628-8591 

 

ท่ีตั้งคลังสินคMา 
 

คลังสินคMา (ศาลายา)  : 13/7 หมู- 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท. 034-246-179   
โทรสาร 034-246-076 
 

คลังสินคMา (สินโลหะไทย) : 4/11 หมู- 5 ซอยบุญถนอม ถนนมหาวงษ. อําเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท. 0-2393-1165, 0-2748-5197  
โทรสาร 0-2748-5189 
 

คลังสินคMา (ชลบุรี)   : 17/9-10 หมู- 3 ตําบลหนองขMางคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท. 038-150-528-31  
โทรสาร 038-150-532 

 

 
 
 
 

4. ข�อมูลท่ัวไปและข�อมูลสําคัญอื่น 
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จํานวนและชนิดของหุMนของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
 

ทุนจดทะเบียน   จํานวน   240,000,000  บาท 
แบ-งออกเปNนหุMนสามัญ  จํานวน   240,000,000  หุMน 
มูลค-าท่ีตราไวMหุMนละ         1  บาท 
แบ-งออกเปNน 
ทุนจดทะเบียนชําระแลMว  จํานวน   160,000,250  บาท 
แบ-งออกเปNนหุMนสามัญ  จํานวน   160,000,250 หุMน 
มูลค-าท่ีตราไวMหุMนละ         1  บาท 
 

2) นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ�นโดยตรงต้ังแต-ร�อยละ 10 ขึ้นไป (ขMอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
 

บริษัทย-อย ประเภทธุรกิจ 
ทุน 

จดทะเบียน 
(ล�านบาท) 

มูลค-าท่ี 
ตราไว�ต-อหุ�น 

(บาท) 

ทุน 
ชําระแล�ว 
(ล�านบาท) 

สัดส-วน 
การถือหุ�น 

(%) 

บ ริ ษั ท  พ รี เ ม่ี ย ม  เฟ ล็ ก ซิ เ บ้ิ ล 
แพคเกจจิ้ง จํากัด 
สํานักงานเลขท่ี 137 หมู-ท่ี 4  
ถนนเพชรเกษม ตําบลทับคาง  
อําเภอเขายMอย จังหวัดเพชรบุรี 
76140 
โทรศัพท. : 032-439-750-1 
โทรสาร : 032-439-752 

ผลิตและจําหน-าย 
บรรจุภัณฑ.ชนิดอ-อนตัว 

30 10 30 99.00 

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

เปNนตัวแทนจําหน-ายและ
ใหMบริการออกแบบ จัดหา 
และติดต้ังอุปกรณ.ผลิต
กระแสไฟฟcาโดยใชMพลังงาน
ทางเลือก 

10 100 10 99.96 

 

3) ข�อมูลบุคคลอ�างอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย.  : บริษัท ศูนย.รับฝากหลักทรัพย. (ประเทศไทย) จํากัด 
   93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท. 0-2009-9000 
โทรสาร 0-2009-9991 
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ผูMสอบบัญชี   :  นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูMสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ 
นายพิศิษฐ. ชีวะเรืองโรจน.  ผูMสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803  
บริษัท เอ็ม อาร. แอนด. แอสโซซิเอท จํากัด 
705-706 อาคารเจMาพระยาทาวเวอร. (โรงแรมแชงกรี – ลา) 
เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท. 0-2630-7500-5  
โทรสาร 0-2630-7506 

 

เลขานุการบริษัท   : นางสาวฉัฐรพี วรรณวสันต. 
โทรศัพท. 0-2628-6100 ต-อ 775 
โทรสาร 0-2628-6122 
sec_co776@ppm.co.th   

 
4.2 ข�อมูลสําคัญอ่ืน 
 

- ไม-มี - 
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5.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล�ว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 240,000,000 บาท เรียกชําระแล$ว 160,000,250 บาท 
แบ&งเป)นหุ$นสามัญ 160,000,250 หุ$น มูลค&าหุ$นละ 1 บาท ท้ังน้ี บริษัทไม&มีหุ$นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต&างจากหุ$น
สามัญ 

 

5.2 ผู�ถือหุ�น 
 

1) รายช่ือกลุ&มผู$ถือหุ$นรายใหญ&ท่ีถือหุ$นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท พร$อมท้ังจํานวนหุ$นท่ีถือและสัดส&วนการถือหุ$น
จากทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล$ว ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 (ข$อมูลป;ดสมุดทะเบียนล&าสุด)   

 

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 นางวรกานต> แทนไกรศร 600,000 0.37 

 1.4 นายทวีเกียรติ แทนไกรศร 500,000 0.31 

2 กลุ!มครอบครัวพรพิไลลักษณ8 51,950,000 32.47 

 2.1 นายชํานาญ พรพิไลลักษณ> 51,200,000 32.00 

 2.2 นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ> 750,000 0.47 

3 บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 1) 4,981,600 3.11 

4 นายชัยวัฒน> เครือชะเอม 4,488,900 2.81 

5 กลุ!มครอบครัวโฆษิตวงศ8สกุล 4,363,100 2.73 

 5.1 นายพิเชฐ โฆษิตวงศ>สกุล 2,773,100 1.73 

 5.2 นางรัชดา โฆษิตวงศ>สกุล 750,000 0.47 

 5.3 นายกรกฤต โฆษิตวงศ>สกุล 680,000 0.42 

 5.4 น.ส.พัทธนันท> โฆษิตวงศ>สกุล 80,000 0.05 

 5.5 นายพีรวัฒน> โฆษิตวงศ>สกุล 80,000 0.05 

6 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 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร> จํากัด 2) 2,875,900 1.80 

5. ข�อมูลหลักทรัพย8และผู�ถือหุ�น 
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2) กลุ&มผู$ถือหุ$นรายใหญ&ท่ีโดยพฤติการณ>มีอิทธิพลต&อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัท 
 

- ไม&มี - 
 

3) ข$อตกลงระหว&างกลุ&มผู$ถือหุ$นใหญ&ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต&อการออกและเสนอขายหลักทรัพย>หรือการบริหารงานของ
บริษัทโดยท่ีข$อตกลงดังกล&าวมีบริษัทร&วมลงนามด$วย 
 

- ไม&มี - 
 

5.3 การออกหลักทรัพย8อ่ืน 
  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ�นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 1 (PPM-W1) 
 

ท่ีประชุมสามัญผู$ถือหุ$นประจําปI 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 ได$มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ$นสามญัของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PPM-W1) เพ่ือจัดสรรให$แก&ผู$ถือหุ$นเดมิของบริษัทในอัตราส&วน 2 หุ$น
เดิมต&อ 1 หน&วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามสัดส&วนการถือหุ$น โดยไม&คิดมูลค&า โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือนําเงินท่ีได$จากการใช$สิทธิ
ตามโครงการดังกล&าวมาใช$เป)นเงินทุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัท 

 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : โอนเปลี่ยนมือได$ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีเสนอขาย  : 80,000,000 หน&วย 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรได$  : 79,999,972 หน&วย 
อัตราการใช$สิทธิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน&วย มีสิทธิซื้อหุ$นสามัญได$ 1 หุ$น 
ราคาการใช$สิทธิ    :  7 บาท 

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

8 กลุ!มครอบครัวอําไพพิพัฒน8กุล 2,075,600 1.30 

 7.1 นางณีรนุช อําไพพิพัฒน>กุล 1,201,300 0.75 

 7.2 นายพิสิษฐ> อําไพพิพัฒน>กุล 874,300 0.55 

9 นายสมชาย อภิชาติสถาพร 1,603,700 1.00 

10 กลุ!มครอบครัวธีระทองคํา 1,375,500 0.86 

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

 นายธนันท>ชัย ธีระทองคํา 150,000 0.09 

11 ผู$ถือหุ$นรายอ่ืนๆ 24,552,450 15.35 

 รวมท้ังสิ้น 160,000,250 100.00 
หมายเหต ุ: 
1)  บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) เป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$แห%งประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน%าย
บรรจุภัณฑ$พลาสติกประเภทอ%อนตัว (Flexible Packaging) เพื่อใช=สําหรับบรรจุสินค=าอุปโภคและบริโภคประเภทต%างๆ  
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร$ จํากัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน$ที่เกิดจากหลักทรัพย$อ=างอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) เพื่อขายให=แก%ผู=ลงทุน โดยมีตลาดหลักทรัพย$แห%งประเทศไทยเป�นผู=ถือหุ=นรายใหญ% ถือหุ=นในสัดส%วนร=อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนจํานวน 10 ล=านบาท 
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จํานวนหุ$นท่ีจัดไว$เพ่ือรองการการใช$สิทธิ : 80,000,000 หุ$น 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   : 3 ปIนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
      (20 พฤษภาคม 2557 – 19 พฤษภาคม 2560) 
ระยะเวลาการใช$สิทธิ   : ผู$ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช$สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได$ 

ทุกวันทําการสุดท$ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม (วัน 
กําหนดใช$สิทธิ) ภายหลังจากวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันใช$สิทธิครั้งแรก    : 30 มิถุนายน 2557 
วันใช$สิทธิครั้งสุดท$าย   : 19 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช$สิทธิ : 5 วันทําการก&อนกําหนดการใช$สิทธิแต&ละครั้ง 
      15 วันทําการก&อนกําหนดการใช$สิทธิครั้งสุดท$าย 
 

สรุปผลการใช�สิทธิ 
 

ครั้งท่ี 1 กําหนดวันใช$สิทธิ 30 มิถุนายน 2557 มีผู$ใช$สิทธิจํานวน 0 ราย คิดเป)นจํานวนหุ$น 0 หุ$น 
ครั้งท่ี 2 กําหนดวันใช$สิทธิ 30 ธันวาคม 2557 มีผู$ใช$สิทธิจํานวน 1 ราย คิดเป)นจํานวนหุ$น 250 หุ$น  
ครั้งท่ี 3 กําหนดวันใช$สิทธิ 30 มิถุนายน 2558 มีผู$ใช$สิทธิจํานวน 0 ราย คิดเป)นจํานวนหุ$น 0 หุ$น 
ครั้งท่ี 4 กําหนดวันใช$สิทธิ 30 ธันวาคม 2558 มีผู$ใช$สิทธิจํานวน 0 ราย คิดเป)นจํานวนหุ$น 0 หุ$น 
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6.1 นโยบายของบริษัท 
 

นโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทกําหนดให�จ�ายเงินป�นผลอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้งในอัตราประมาณร�อยละ 30 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได�นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแต�ละป� (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ท้ังน้ี คณะกรรมการของ
บริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว�นไม�ดําเนินการตามนโยบายดังกล�าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล�าวได�เป6นครั้งคราว 
โดยอยู�ภายใต�เง่ือนไขท่ีการดําเนินการดังกล�าวจะต�องก�อให�เกิดประโยชน9สูงสุดต�อผู�ถือหุ�น เช�น ใช�เป6นทุนสํารองสําหรับการใช�
คืนเงินกู� ใช�เป6นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต�อกระแสเงิน
สดของบริษัทในอนาคต 

 

ข�อมูลการจ�ายเงินป�นผลจากผลการดําเนินงานประจําป� 2553-2557 
 

 ป� 2553 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 

กําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 0.34 0.14 0.37 0.30 0.12 

เงินป�นผลจ�ายต�อหุ�น (บาท) 0.11 0.10 0.11 0.10 0.06 

อัตรการจ�ายเงินป�นผลต�อกําไรสุทธิ (%) 32 63 30 33 49 
 

6.2 นโยบายของบริษัทย�อย 
 

สําหรับนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทย�อย บริษัทย�อยจะจ�ายเงินป�นผลให�บริษัทจากกําไรสุทธิของบริษัทย�อย 
ท้ังน้ี การจ�ายเงินป�นผลให�นําป�จจัยต�างๆ มาประกอบการพิจารณา ได�แก� ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย�อย 
สภาพคล�องของบริษัทย�อย การขยายธุรกิจ และป�จจัยท่ีเก่ียวข�องในการบริหารงานของบริษัทย�อย 

6. นโยบายการจ�ายป�นผล 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 9 ท!าน ดังมีรายช่ือต!อไปน้ี  
 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง 
จํานวนคร้ังการประชุม / การเข%าร�วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู%ถือหุ%น 

1. นายปกรณ) บริมาสพร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/5 4/4 1/1 

2. นายจงเจตน) บุญเกิด 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

5/5 4/4 1/1 

3. นายไทยลักษณ) ลี้ถาวร กรรมการตรวจสอบ 5/5 4/4 1/1 

4. นายนเรศ วชิรพันธุ)สกุล กรรมการอิสระ 5/5 - 1/1 

5. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู�จดัการ 

5/5 - 1/1 

6. นางกนกกร แทนไกรศร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู�จดัการ 

5/5 - 1/1 

7. นางนันธิรา ฤทธิมนตร ี
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
ผู�อํานวยการฝ<ายบัญชีและการเงิน 

5/5 - 1/1 

กรรมการท่ีเข
าดํารงตําแหน�งระหว�างป� : 

8. พล.อ.จักรกฤษณ) พงษ)ภมร กรรมการอิสระ 4/4 - - 

9. ผช.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ 4/4 - - 

กรรมการท่ีลาออกระหว�างป� : 

1. นายวิทูรย) สุทธิประภา  กรรมการอิสระ 1/1 - 1/1 
 

กรรมการผู%มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
 

กรรมการผู�มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนบริษัท ประกอบด�วย นายชํานาญ พรพิไลลักษณ), นางกนกกร แทน
ไกรศร, นางนันธิรา ฤทธิมนตรี กรรมการสองในสามท!านน้ีลงลายมือช่ือร!วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
 
 

7. โครงสร%างการจัดการ 
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7.2 ผู%บริหาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะผู�บริหารของบริษัทประกอบด�วยผู�บริหารจํานวน 5 ท!าน ดังมีรายช่ือต!อไปน้ี  
 

รายชื่อผู%บริหาร ตําแหน�ง 

1. นายชํานาญ พรพิไลลักษณ) กรรมการผู�จัดการ 

2. นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ 

3. นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู�อํานวยการฝ<ายบัญชีและการเงิน 

4. น.ส.ราณี จิรอังกูรสกุล ผู�อํานวยการฝ<ายขายวัตถุดิบอุตสาหกรรม 

5. นายปAยวัฒน) ทองทา ผู�อํานวยการฝ<ายบริหารทรัพยากรมนุษย)และสารสนเทศ 

หมายเหตุ : ระหว�างป
มีผู�บริหารลาออกจากตําแหน�ง จํานวน 1 ท�าน คือ นายพยนต  ธนาศรีวิไล ผู�อํานวยการฝ%ายการตลาด 
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โครงการสร%างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ:  1-6 คือ ผู�บริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ผอ.ฝ<ายขายและการตลาด 
วัตถุดิบอุตสาหกรรม 

(นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล) 

ผอ.ฝ<ายการตลาด 
 (ตําแหน�งว�าง) 

ผอ.ฝ<ายบัญชีและการเงิน 
(นางนันธิรา ฤทธิมนตรี) 

ผอ.ฝ<ายปฏิบัติการ 
(ตําแหน�งว�าง) 

ผอ.ฝ<ายบริหารทรัพยากร 
มนุษย)และสารสนเทศ 
(นายป3ยวัฒน  ทองทา) 

ผู�จัดการฝ<ายขาย ผู�จัดการฝ<ายขาย 

ผู�จัดการฝ<ายการตลาด 

ผู�จัดการฝ<ายบัญชี 

ผู�จัดการฝ<ายการเงิน 

ผู�จัดการฝ<ายเร!งรดัหนี้สิน 

ผู�จัดการฝ<ายจัดซื้อ 

ผู�จัดการฝ<ายบริการลูกค�า 

ผู�จัดการฝ<ายคลังสินค�า 

ผู�จัดการฝ<ายธุรการ 

ผู�จัดการฝ<ายสารสนเทศ 

ผู�จัดการฝ<ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผู�จดัการ 
(นางกนกกร แทนไกรศร) 

ฝ<ายตรวจสอบภายใน 
กรรมการผู�จดัการ 

(นายชํานาญ พรพิไลลักษณ ) 

1 

2 3 4 5 6 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู%บริหาร ผู%มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

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

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

1. นายปกรณ) บริมาส
พร 
- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 
วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

68 - ปริญญาโท  
สาขาวิศวกรรมศาสตร) 
จุฬาลงกรณ)
มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร Director 

Certification Program 
(DCP) รุ!นที่ 17 
- หลักสูตรผู�บริหาร

ระดับสูง (วตท.รุ!นที่ 3) 
- หลักสูตร Executive 

Development 
Program (EDP) รุ!นที่ 1 

233,400 หุ�น 
คิดเป_นร�อยละ 

0.146 

-  ไม!มี - 2553 – ปaจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.แอล แอนด) อี  
โซลิด สเตท 

ผลิตโคมไฟฟcา หลอดไฟฟcา
และอุปกรณ)แสงสว!างที่ใช�
ผลิตภัณฑ) LED 

2547 – ปaจจุบัน ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 

2542 – ปaจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.แอล แอนด) อี  
แมนูแฟคเจอริ่ง 

ผ ลิ ต  นํ า เข� า  จํ า ห น! า ย 
ออกแบบผลิตภัณฑ)ไฟฟcา
และแสงสว!างอย!างครบ
วงจร 

2540 – ปaจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุgป 

สื่อสารมวลชน 

2536 – ปaจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไลท)ติ้ง แอนด)  
อีควิปเมนท) 

ผ ลิ ต  นํ า เข� า  จํ า ห น! า ย 
ออกแบบผลิตภัณฑ)ไฟฟcา
และแสงสว!างอย!างครบ
วงจร 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

2. นายจงเจตน) บุญเกิด 
- รองประธาน

กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
 
วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 
 

65 - ปริญญาโท สาขาการ
จัดการภาครัฐและ
เอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒน -  
บริหารศาสตร) 
- หลักสูตร Audit 

Committee Program 
(ACP) รุ!นที่ 28 
- หลักสูตร Director 

Certification Program 
(DCP) รุ!นที่ 79 

- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
15 

50,000 หุ�น  
คิดเป_นร�อยละ  

0.031 

-  ไม!มี - 2558 – ปaจจุบัน คณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการเอกชนร!วมลงทุน
ปรับปรุงขยายการประปา
ปทุมธานี – รังสิต 

การประปาส!วนภูมิภาค สํารวจ จัดหาแหล!งน้ําดิบ 
และจัดให� ได�มาซึ่งน้ําดิบ
เพื่อใช�ในการผลิต จัดส!ง
และจําหน!ายน้ําประปา 

2554 – 2557 กรรมการบริหาร องค)การสุรา  
กรมสรรพสามิต 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น! า ย
แ อ ล ก อ ฮ อ ล) เ พื่ อ
อุตสาหกรรมอาหารและยา 

2551 – 2554 กรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน 

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 

กํ ากับกิจการไฟฟc าและ
กิ จ ก า ร กg า ซ ธ ร รม ช า ติ
ภายใต�กรอบนโยบายของ
รัฐ 

2549 – ปaจจุบัน รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

3. นายไทยลักษณ)  
ลี้ถาวร 
- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
23 กุมภาพันธ) 2555 

 

67 - สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุ!นที่ 4 

- ปริญญาโท  
MS - Economics
มหาวิทยาลัย Sul Ross 
State University 
สหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตร Director 

Certification Program 
(DCP) รุ!นที่ 64 
- หลักสูตร Director 

Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
37 
- Executive 

Development 
Program (EDP) รุ!นที่ 1 

 
 
 

-  ไม!มี - -  ไม!มี - 2555 – ปaจจุบัน 
 
 

กรรมการอิสระ บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 

จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 

 2552 – ปaจจุบัน กรรมการ บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง 
และขึ้นรูปผลิตภัณฑ)โลหะ
ตามสัญญาที่ทํากับลูกค�า 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

4. นายนเรศ วชิรพันธุ)
สกุล 
- กรรมการอิสระ 

 
วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
13 สิงหาคม 2556 

 

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

580,000 หุ�น  
คิดเป_นร�อยละ  

0.3625 

-  ไม!มี - 2557 – ปaจจุบัน 
 

ผู�จัดการอาวุโส ส!วนงานพัฒนา
ธุรกจิ โครงการธรุกจิ
อสังหาริมทรัพย) 

บจก.แมกโนเลีย  
ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม�นท) 
คอร)ปอเรชั่น 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

2556 – ปaจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 
 
 

จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 

2554 – 2557 ที่ปรึกษาส!วนงานพัฒนา
ธุรกิจโครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย) 

บจก.แมกโนเลีย  
ควอลิตี้ ดีเวลลอปเม�นท) 
คอร)ปอเรชั่น 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

2554 – ปaจจุบัน Ph.D candidate in Built 
Environment Study 

มหาวิทยาลัย -  
เกษตรศาสตร) 

สถาบันการศึกษา 

2554 – ปaจจุบัน ผู�ประเมินคุณสมบัติ  
อาคารเขียว  

สถาบันอาคารเขียวไทย 
 

องค)กรอิสระไม!แสวงหา
กําไร 

2551 – 2553 ผู�จัดการส!วนงานธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

บริษัท เทวสิน จํากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

5. พล.อ.จักรกฤษณ)  
พงษ)ภมร 
- กรรมการอิสระ 
 

วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
23 เม.ย.2558 
 

65 - ศิลปศาสตร)มหาบัณฑิต 
รุ!นที่ 10  
โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก 
- หลักสูตร Director 

Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
120 

ไม!มี ไม!มี 2555 – ปaจจุบัน กรรมการ  สภาทหารผ!านศึก หน!วยงานราชการ 

2555 – 2557 ที่ปรึกษา องค)การสงเคราะห)ทหาร
ผ!านศึกในพระบรมรา
ชูปถัมปy 

หน!วยงานราชการ 

2553 – ปaจจุบัน เลขานุการ สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ
แห!งประเทศไทย 

หน!วยงานราชการ 

2553 – ปaจจุบัน ผู�ช!วยเลขานุการ คณ ะทํางานโครงการ
ก!อสร�างศิลปาชีพเกาะ
เกิดในสมเด็จพระนาง
เจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ 

หน!วยงานราชการ 

2553 – 2554 ตุลาการ ศาลทหารสูงสุด หน!วยงานราชการ 

2552 – 2556 กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 หน!วยงานราชการ 

2550 – ปaจจุบัน อุปนายก สมาคมกรีฑาแห!ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมปy 
 
 
 
 
 

หน!วยงานราชการ 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

6. ผศ.ดร.เอกพร  
รักความสุข 
- กรรมการ 
 

วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
23 เมษายน 2558 

54 - ปริญญาเอก สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ประกาศนียบัตร

หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
77/2552 
- หลักสูตร วตท. รุ!นที่ 12 

-  ไม!มี - -  ไม!มี - 2558 – ปaจจุบัน กรรมการ บมจ.เวิร)ด คอร)ปอเรชั่น Holding Company ลงทุน
ใ น ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อ สั งห า ริ ม ท รั พ ย) แ ล ะ
รับเหมาก!อสร� าง, ธุรกิ จ
บริ ก ารท างการแพ ทย) , 
ธุรกิจการศึกษา, และธุรกิจ
พลังงานทดแทน 

2557 – ปaจจุบัน กรรมการผู�จัดการ บริษัท โซลาร) พีพีเอ็ม 
จํากัด 

ตั ว แ ท น จํ าห น! า ย แ ล ะ
ให�บริการออกแบบ จัดหา 
และติด ตั้ งอุ ปกรณ) ผลิ ต
กระแสไฟฟcาโดยใช�พลังงาน
ทางเลือก 

2557 – ปaจจุบัน กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎจอม
บึง 

สถาบันการศึกษา 

2554 – ปaจจุบัน ผู�ช!วยศาสตราจารย)ประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร)น สถาบันการศึกษา 

2554 – ปaจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิวิทยาลัยชาวบ�าน มูลนิธิ 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

2544 – ปaจจุบัน กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเวสเทิร)น สถาบันการศึกษา 
         

7. นายชํานาญ  
พรพิไลลักษณ) 
- กรรมการ 

- ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู�จัดการ 

- กรรมการผู�มีอํานาจ 
ลงนาม 

 

วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

51 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
- หลักสูตร Director 

Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
20 

51,200,000 
หุ�น  

คิดเป_นร�อยละ  
32.00 

-  ไม!มี - 2547 – ปaจจุบัน กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู�จัดการ 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 

         

8. นางกนกกร  
แทนไกรศร 
- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- รองกรรมการ
ผู�จัดการ 
 

51 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
 
 

56,200,000 
หุ�น  

คิดเป_นร�อยละ  
35.125 

-  ไม!มี - 2547 – ปaจจุบัน กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู�จัดการ 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

- กรรมการผู�มีอํานาจ 
ลงนาม 
 

วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 

- หลักสูตร Director 
Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
20 

 
 
 
 

         

9. นางนันธิรา ฤทธิ
มนตรี 
- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- ผู�อํานวยการ 
ฝ<ายบัญชีและ
การเงิน 
- กรรมการผู�มีอํานาจ 

ลงนาม 

 
วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
21 เมษายน 2547 
 
 
 
 
 

44 - ปริญญาตรี  
คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตร Director 

Accreditation 
Program (DAP) รุ!นที่ 
20 

40,000 หุ�น  
คิดเป_นร�อยละ  

0.025 

- ไม!มี - 2547 – ปaจจุบัน กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู�อํานวยการฝ<ายบัญชีและ
การเงิน 
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

10. นายปAยวัฒน) 
ทองทา 
- ผู�อํานวยการฝ<าย
ทรัพยากรบุคคล 
 

วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
14 ตุลาคม 2557 
 

45 - ปริญญาโท  
คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร  
สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร)  (นิด�า) 

ไม!มี ไม!มี 2548 – ปaจจุบัน ผู�อํานวยการฝ<ายทรัพยากร
บุคคล 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 

         

11. นางสาวราณี 
จิรอังกูรสกุล 
- ผู�อํานวยการฝ<ายขาย
สินค�าวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม 
 
วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
14 ตุลาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

44 - ปริญญาตรี  
คณะศิลปศาสตร) 
สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ - 
สวนดุสิต 

10,000 หุ�น 
คิดเป_นร�อยละ  

0.006 

ไม!มี 2540 – ปaจจุบัน ผู�อํานวยการฝ<ายขายสินค�า
วัตถุดิบอุตสาหกรรม 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 
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ชื่อ – สกุล/ตําแหน�ง/ 
วันที่ได%รับการแต�งตั้ง 

อายุ 
(ป8) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส�วน 
การถือหุ%น 
ในบริษัท  

(31 ธ.ค.58) 

ความสัมพันธ? 
ทางครอบครัว 

ระหว�าง
กรรมการและ

ผู%บริหาร 

ประสบการณ?การทํางาน (5 ป8ย%อนหลัง) 

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

         

12. นางสาวฉัฐรพี 
วรรณสันต) 
- เลขานุการบริษัท 
 
วันที่ได�รับการแต!งตั้ง : 
12 พฤศจิกายน 2558 
 

44 - ปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไม!มี ไม!มี 2558 – ปaจจุบัน 
 
 

เลขานุการบริษัท 
 
 
 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล 
 
 
 

จั ด จํ าห น! าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ)
โลหะเพื่อใช� เป_น วัตถุ ดิบ
อุตสาหกรรมและวัสดุเพื่อ
ใช�ในงานก!อสร�าง 

2552 – 2558 ผู�จัดการสํานักงาน บจก.เคพีเอ็นแอนด) ที
ดับบลิว แอสเซ็ท ดี
เวลล็อปเม�นท) แอนด) 
แมเนจเม�นท) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 
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7.3 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทได�มีมติแต!งตั้งให� นางสาวฉัฐรพี วรรณวสันต? ดํารงตําแหน!งเป_นเลขานุการบริษัทตั้งแต!วันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบัติของผู�ดํารงตําแหน!งเป_นเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1  
 

7.4 ค�าตอบแทนกรรมการและผู%บริหาร 
  

เน่ืองจากในปaจจุบันบริษัทยังไม!มีการแต!งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดค!าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ)ใน
การพิจารณาจ!ายค!าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหาร บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม เป_นธรรม ชัดเจน โปร!งใส และ
เพียงพอ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันเพ่ือนําเสนอหลักเกณฑ)การประเมินค!าตอบแทนกรรมการ
แก!คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ  

ท้ังน้ี ค!าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกกําหนดและอนุมัติโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
อน่ึง เพ่ือให�เกิดความเป_นธรรมและสร�างแรงจูงใจ ตลอดจนเพ่ือประโยชน)สูงสุดของบริษัท ค!าตอบแทนของผู�บริหารจะถูก
กําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู�บริหารแต!ละท!าน 
 

1) ค�าตอบแทนท่ีเปCนตัวเงิน 
 

ค!าตอบแทนกรรมการ ประกอบด�วยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ!ายตามจํานวนครั้งท่ีเข�าประชุม ดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง 
ค�าตอบแทนกรรมการประจําป8 2558 (บาท)  

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู%ถือหุ%น รวม 

1. นายปกรณ)  
บริมาสพร 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

125,000.- 100,000.- 25,000.- 250,000.- 

2. นายจงเจตน)  
บุญเกิด 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

100,000.- 80,000.- 20,000.- 200,000.- 

3. นายไทยลักษณ)  
ลี้ถาวร 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

75,000.- 80,000.- 15,000.- 170,000.- 

4. นายนเรศ  
วชิรพันธุ)สกุล 

กรรมการอิสระ 75,000.- - 15,000.- 90,000.- 

5. นายชํานาญ  
พรพิไลลักษณ) 

กรรมการ 50,000.- - 10,000.- 60,000.- 

6. นางกนกกร  
แทนไกรศร 

กรรมการ 50,000.- - 10,000.- 60,000.- 

7. นางนันธิรา  
ฤทธิมนตรี 

กรรมการ 50,000.- - 10,000.- 60,000.- 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหน�ง 
ค�าตอบแทนกรรมการประจําป8 2558 (บาท)  

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู%ถือหุ%น รวม 

กรรมการท่ีเข
าดํารงตําแหน�งระหว�างป� : 

8. พล.อ.จักรกฤษณ) 
พงษ)ภมร 

กรรมการอิสระ 60,000.- - - 60,000.- 

9. ผช.ดร.เอกพร 
รักความสุข 

กรรมการ 40,000.- - - 40,000.- 

กรรมการท่ีลาออกระหว�างป� :  

1. นายวิทูรย)  
สุทธิประภา  

กรรมการอิสระ 15,000.- - 15,000.- 30,000.- 

รวมท้ังสิ้น 640,000.- 260,000.- 120,000.- 1,020,000.- 
 

ค!าตอบแทนผู�บริหาร  
 

ในป~ 2558 บริษัทได�จ!ายค!าตอบแทนประกอบด�วยเงินเดือนและโบนัสให�กับผู�บริหาร จํานวน 6 ราย รวมท้ังสิ้น 9.98 
ล�านบาท  

 

2) ค�าตอบแทนอ่ืน 
 

ค!าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 

- ไม!มี - 
 

ค!าตอบแทนอ่ืนของผู�บริหาร 
 

บริษัทได�จัดให�มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให�แก!ผู�บริหาร โดยบริษัทได�สมทบในอัตราส!วนร�อยละ 3 ของเงินเดือน โดยใน
ป~ 2558 บริษัทได�จ!ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู�บริหาร 6 ราย รวมท้ังสิ้น 0.77 ล�านบาท  

 

7.5 บุคลากร 
 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 262 คน โดยในป~ 2558 บริษัทและบริษัทย!อยได�จ!าย
ผลตอบแทนให�แก!พนักงานรวมท้ังสิ้น 72.21 ล�านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได�แก! เงินเดือน ค!าล!วงเวลา เงินช!วยเหลือค!าครองชีพ 
เงินโบนัส เงินช!วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป_นต�น  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 PPM PFP 

ฝ<ายบรหิาร (คน) 6 - 

ฝ<ายผลิต (คน) - 49 

ฝ<ายขายและการตลาด (คน) 49 6 

ฝ<ายคลังสินค�า/ขนส!งสินค�า (คน) 75 7 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 PPM PFP 

ฝ<ายปฏิบัติการ (คน) 51 19 

รวม (คน) 181 81 

ค!าตอบแทนพนักงาน (ล�านบาท) 58.63 13.58 
  

  ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา 3 ป~ท่ีผ!านมาไม!ปรากฎการเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงานหรือมีข�อพิพาทด�านแรงงานอย!าง
มีนัยสําคัญ 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 

บริษ ัทได �กําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบร ิษ ัท โดยม ีว ัตถ ุประสงค )หล ักเพื ่อเพิ ่มพ ูนความรู� 
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให�บริการของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาด�านวิสัยทัศน)ในการทํางานและบุคลิกภาพของพนักงานอันจะนําไปสู!ภาวะการเป_นผู�นําและมี
ความก�าวหน�าในสายงานของพนักงาน (Career Path) โดยบริษัทได�จัดส!งพนักงานและผู�บริหารในสายงานต!างๆ เข�าร!วมอบรม
และสัมมนาท้ังภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ รวมท้ังปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมต!างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันจะช!วยให�บริษัทสามารถประเมินภาวะ
ความเคลื่อนไหว รวมท้ังแนวโน�มความต�องการของลูกค�าท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตได�
อย!างมีประสิทธิภาพ 
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8.1 นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 
 

 บริษัทได�กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการซ่ึงเป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 
ป$ 2549 ของตลาดหลักทรัพย+แห,งประเทศไทย ซ่ึงแบ,งออกเป�น 5 หมวด ได�แก, สิทธิของผู�ถือหุ�น การปฏิบัติต,อผู�ถือหุ�นอย,าง
เท,าเทียมกัน บทบาทของผู�มีส,วนได�เสีย การเป4ดเผยข�อมูลและความโปร,งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย
รายละเอียดปรากฎบนเว็บไซต+ของบริษัท www.ppm.co.th  
 

8.2 คณะกรรมการชุดย�อย 
 

โครงสร�างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด�วย คณะกรรมการชุดย,อยท้ังหมด 4 ชุด ได�แก, คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู�บริหาร ดังมีรายละเอียดต,อไปน้ี 
 

1) คณะกรรมการบริษัท  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 9 ท,าน ได�แก, 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน�ง 

1 นายปกรณ+  บริมาสพร ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2 นายจงเจตน+  บุญเกิด รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

3 นายไทยลักษณ+ ลี้ถาวร กรรมการอิสระ 

4 นายนเรศ วชิรพันธุ+สกุล กรรมการอิสระ 

5 พล.อ.จักรกฤษณ+  พงษ+ภมร กรรมการอิสระ 

6 นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ+ กรรมการ 

7 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการ 

8 นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการ 

9 ผช.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ 
หมายเหตุ : ระหว�างป
มีกรรมการท่ีลาออกจากตําแหน�งและแต�งต้ังเข�าใหม� ดังน้ี 

- นายวิทูรย! สุทธิประภา ลาออกจากตําแหน�งกรรมการอิสระ มีผลต้ังแต�วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

- ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป
 2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติแต�งต้ังกรรมการใหม�เพิ่มเติม 2 ท�าน คือ พล.อ.จักรกฤษณ! 
พงษ!ภมร ดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ และผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.เอกพร รักความสุข ดํารงตําแหน�งกรรมการบริหาร 

 

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน,งคราวละ 3 ป$และสามารถเข�ารับการแต,งตั้งจากผู�ถือหุ�นให�ดํารงตําแหน,งอีก
วาระหน่ึงได� 
  

  
 

8. การกํากับดูแลกิจการ 
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ขอบเขตอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) จัดการบริษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค+ ข�อบังคับ มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน+ของบริษัท 

2) มีอํานาจแต,งตั้งกรรมการและ/หรือผู�บริหารของบริษัทจํานวนหน่ึงให�เป�นคณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการ
อย,างหน่ึงอย,างใดหรือหลายอย,างได�เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังมี
อํานาจแต,งตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ่ืนๆ เช,น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนตามความเหมาะสม 

3) กําหนดเปQาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได�รับมอบหมายให�เป�นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการได�ให�ไว� 

4) พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ+ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ,ของ
บริษัทท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 

5) ติดตามผลการดําเนินงานให�เป�นไปตามแผนงานและงบประมาณอย,างต,อเน่ือง 
6) พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีสําคัญอันเก่ียวกับบริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนินการน้ันๆ เพ่ือให�เกิด

ประโยชน+แก,บริษัท 
7) เว�นแต,อํานาจดําเนินการดังต,อไปน้ีจะกระทําได�ก็ต,อเมื่อได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นก,อน ท้ังน้ี เรื่องท่ี

กรรมการมีส,วนได�เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน+อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย,อยให�กรรมการซ่ึงมีส,วน
ได�เสียหรือมีความขัดแย�งทางผลประโยชน+ดังกล,าวไม,มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 

 

(ก) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องได�มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีส,วนได�เสียและอยู,ในข,ายท่ีกฎหมายหรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย+แห,ง

ประเทศไทยระบุให�ต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
 

8) เรื่องดังต,อไปน้ีจะต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด�วยคะแนนเสียงข�างมากของกรรมการท่ี
เข�าร,วมประชุม และจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นด�วยคะแนนเสียงไม,น�อยกว,า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือ
หุ�นท่ีเข�าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส,วนท่ีสําคัญ 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป�นของบริษัท 
(ค) การทํา แก�ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให�เช,ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส,วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให�บุคคลอ่ืนเข�าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค+จะ
แบ,งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห+สนธิหรือข�อบังคับ 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ�นกู� การควบหรือเลิกบริษัท 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกําหนดไว�ภายใต�บทบัญญัติของกฎหมายว,าด�วยหลักทรัพย+และ/หรือข�อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย+แห,งประเทศไทยให�ต�องได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู�ถือหุ�น
ด�วยคะแนนเสียงดังกล,าวข�างต�น 
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 2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วยกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป�นอิสระจากผู�บรหิารและผู�ถือหุ�นรายใหญ,
ของบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย+แห,งประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย+และตลาดหลักทรัพย+ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 3 ท,าน ได�แก, 
 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง 

1 นายปกรณ+  บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2 นายจงเจตน+  บุญเกิด กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3 นายไทยลักษณ+ ลี้ถาวร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  

ท้ังน้ี กรรมการท้ัง 3 ท,านไม,มีส,วนร,วมในการบริหารงานและไม,ได�เป�นลูกจ�างของบริษัท โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท,านเป�นผู�มีความรู�และประสบการณ+ด�านการบัญชีอย,างเพียงพอ 

 

สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน,งคราวละ 3 ป$และสามารถเข�า
รับการแต,งตั้งจากผู�ถือหุ�นให�ดํารงตําแหน,งอีกวาระหน่ึงได� 
 

 ขอบเขตอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1) สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให�มั่นใจว,ามีความถูกต�องและเช่ือถือได� รวมถึงการเป4ดเผยข�อมูลอย,างเพียงพอ 
โดยการประสานงานกับผู�สอบบัญชีภายนอกและผู�บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและ
ประจําป$ 

2) ส,งเสริมให�มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให�ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
3) สอบทานให�บริษัทและบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ

ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให�มีการสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว,าจําเป�นและเป�นสิง่สําคัญ พร�อมท้ังให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก�ไขระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท 

4) สอบทานความถูกต�องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับรายงานการเงินและการควบคุม
ภายใน 

5) พิจารณาการเป4ดเผยข�อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน+เป�นไปตามกฎหมายและข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย+ ท้ังน้ี เพ่ือให�มั่นใจว,ารายการดังกล,าว
สมเหตุสมผลเป�นประโยชน+สูงสุดต,อบริษัท 

6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต,งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป�นอิสระเพ่ือทําหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค,าตอบแทนของผู�สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน,าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ+ของบุคลากรท่ีได�รับมอบหมายให�
ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเข�าร,วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดยไม,มีฝ]ายจัดการเข�าร,วมประชุมด�วย
อย,างน�อยป$ละ 1 ครั้ง 
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7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป4ดเผยไว�ใน
รายงานประจําป$ของบริษัทตามหลักเกณฑ+ท่ีตลาดหลักทรัพย+ฯ กําหนด 

8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว,าด�วยหลักทรัพย+และตลาดหลักทรัพย+หรือข�อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย+ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับบริษัท 
 

3) คณะกรรมการบริหาร  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด�วยกรรมการจํานวน 3 ท,าน ได�แก, 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน�ง 

1 นายชํานาญ  พรพิไลลักษณ+ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นางกนกกร  แทนไกรศร กรรมการบริหาร 

3 นางนันธิรา  ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร 
 

 ขอบเขตอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
 

1) วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ+ แผนงาน และโครงสร�างองค+กร รวมท้ังโครงสร�างการบริหารงานหลัก
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให�สอดคล�องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข,งขันในตลาดเพ่ือเสนอให�
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2) วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป$ และอํานาจการบริหารงานในสายงานต,างๆ ของบริษัทเพ่ือ
เสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจําป$ การแก�ไข 
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ,ายประจําป$ในกรณีมีความจําเป�นเร,งด,วนและให�นําเสนอต,อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือทราบต,อไป 

3) ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด�านต,างๆ ของบริษัทท่ีกําหนดไว�ให�เป�นไป
อย,างมีประสิทธิภาพ เอ้ือต,อสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดไว�ให�เป�นไปตามแผนธุรกิจท่ีได�รับอนุมัติ 
5) พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ,ของบริษัทเพ่ือเสนอให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
6) มีอํานาจแต,งตั้ง ถอดถอน เจ�าหน�าท่ีของบริษัทในตําแหน,งท่ีต่ํากว,าตําแหน,งประธานกรรมการบริหาร 
7) พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงานหรือรับจ�างทําของกับหน,วยงานหรือบุคคลต,างๆ 
8) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป�นคราวๆ ไปและให�มีอํานาจในการอนุมัติการ

ดําเนินการทางการเงิน ดังน้ี 
 

(ก) ในกรณีท่ีกําหนดไว�ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจําป$ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว�แล�ว ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารสามารถดําเนินการได�โดยไม,จํากัดวงเงิน 

(ข) ในกรณีท่ีไม,เข�ากรณีตามข�อ 1) ให�คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทาง
การเงินในวงเงินไม,เกิน 200 ล�านบาท โดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกล,าวจะรวมถึงการอนุมัติค,าใช�จ,ายต,างๆ 
ในการดําเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย+ฝ]ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย+ถาวร 
การกู�ยืมเงิน การให�กู�ยืมเงินแก,บริษัทย,อย (ถ�ามี) การจัดหาวงเงินสินเช่ือหรือการออกตราสารหน้ี รวมถึงการให�
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หลักประกัน (ยกเว�นการให�หลักประกันตามโครงการท่ีประมูลหรือรับจ�างทําของซ่ึงจะไม,จํากัดวงเงิน) การคํ้า
ประกันเงินกู�หรือสินเช่ือแก,บริษัทย,อย (ถ�ามี) เป�นต�น 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอํานาจช,วงให�พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการเงินในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได� 

 

อน่ึง การอนุมัติรายการดังกล,าวข�างต�นจะต�องไม,มีลักษณะเป�นการอนุมัติรายการท่ีทําให�คณะกรรมการบริหารหรือ
ผู�รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง มีส,วนได�เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย�งทางผลประโยชน+อ่ืนใด (ตามข�อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือ
บริษัทย,อย (ถ�ามี) ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการท่ีเป�นไปตามปกติธุรกิจท่ีคณะกรรมการได�ประกาศกําหนดขอบเขตไว�อย,าง
ชัดเจน 

 

ขอบเขตอํานาจหน*าท่ีของประธานกรรมการบริหาร 
 

1) ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร การเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา
เรื่องต,างๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

2) มีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ,ายเงินของบริษัท เอกสารทางบัญชีและการเงินในวงเงินท่ีได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3) การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย แต,ท้ังน้ี อํานาจหน�าท่ีของประธาน
กรรมการบริหารจะไม,รวมถึงอํานาจท่ีทําให�ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย�งมีส,วนได�เสียหรืออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน+ในลักษณะอ่ืนใด (ตามข�อบังคับของบริษัทและ
ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทย,อย (ถ�ามี) ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการท่ี
เป�นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ+ท่ีคณะกรรมการบริษัทได�พิจารณาอนุมัติไว� รวมท้ังกําหนดให�ต�องขอความ
เห็นชอบจากผู�ถือหุ�นในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได�มาหรือจําหน,ายไปซ่ึงสินทรัพย+ท่ีสําคัญของ
บริษัทหรือบริษัทย,อยเพ่ือให�สอดคล�องกับข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย+แห,งประเทศไทยในเรื่องดังกล,าว 

4) มีอํานาจแต,งตั้ง โยกย�าย ถอดถอน หรือเลิกจ�าง เจ�าหน�าท่ีระดับผู�บริหาร 
5) ปฏิบัติงานด�วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน+ของบริษัท  

 

 4) คณะผู*บริหาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผู�บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย+และ
ตลาดหลักทรัพย+ ประกอบด�วยผู�บริหารจํานวน 5 ท,าน ดังน้ี 

 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน�ง 

1 นายชํานาญ พรพิไลลักษณ+ กรรมการผู�จัดการ 

2 นางกนกกร แทนไกรศร รองกรรมการผู�จัดการ 

3 นางสาวราณี จิรอังกูรสกุล ผู�อํานวยการฝ]ายขายและการตลาดวัตถุดิบอุตสาหกรรม 

4 นายพยนต+ ธนาศรีวิไล ผู�อํานวยการฝ]ายการตลาด 
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ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน�ง 

5 นางนันธิรา ฤทธิมนตรี ผู�อํานวยการฝ]ายบัญชีและการเงิน 

6 นายป4ยวัฒน+ ทองทา ผู�อํานวยการฝ]ายบริหารทรัพยากรมนุษย+ 

หมายเหตุ : ระหว�างป
มีผู�บริหารลาออก จํานวน 1 ท�าน คือ นายพยนต! ธนาศรีวิไล ผู�อํานวยการฝ:ายการตลาด 
 

ขอบเขตอํานาจหน*าท่ีของกรรมการผู*จัดการ 
 

1) เป�นผู�บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท 
2) ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารได�มอบหมาย 
3) มีอํานาจจ�าง แต,งตั้ง โยกย�าย ปลดออก เลิกจ�าง กําหนดอัตราค,าจ�าง ให�บําเหน็จรางวัล ปรับข้ึน เงินเดือน 

ค,าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานท้ังหมดของบริษัทในตําแหน,งต่ํากว,าระดับผู�บริหาร  
4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรายการก,อหน้ี เช,น การกู�ยืมเงิน เป�นต�น ภายในวงเงินสําหรับแต,ละรายการท่ีไม,เกิน 10 

ล�านบาทหรือเทียบเท,า 
5) มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจช,วงอนุมัติรายการลงทุน เช,น การซ้ือขายเงินลงทุนหรือการจัดซ้ือจัดจ�างซ่ึง

ทรัพย+สินและบริการเพ่ือประโยชน+ของบริษัท รวมท้ังอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมต,างๆ ของ
บริษัทภายในวงเงิน 10  ล�านบาท 

6) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป�นไปตามนโยบายและผลประโยชน+ของ
บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค+กร 

7) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป�นตัวแทนบริษัทต,อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข�องและเป�นประโยชน+
ต,อบริษัท 

8) อนุมัติการแต,งตั้งท่ีปรึกษาด�านต,างๆ ท่ีจําเป�นต,อการดําเนินงาน 
9) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป�นคราวๆ ไป 

 

อน่ึง กรรมการผู�จัดการไม,มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในเรื่องเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการการได�มา
หรือจําหน,ายไปซ่ึงสินทรัพย+ท่ีสําคัญของบริษัทและ/หรือรายการหรือเรื่องท่ีกรรมการผู�จัดการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง 
มีส,วนได�ส,วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน+ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัทและบริษัทย,อย (ถ�ามี) ในกรณี
ดังกล,าวรายการหรือเรื่องดังกล,าวจะต�องนําเสนอต,อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัท (แล�วแต,
กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

8.3 การสรรหาและแต�งต้ังกรรมการและผู*บริหารระดับสูงสุด 
 

1) กรรมการอิสระ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด�วยกรรมการ 5 ท,าน โดยท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทเป�นผู�อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกําหนดให�
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอยู,ในวาระคราวละ 3 ป$ บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ี
มีความเหมาะสมมาดํารงตําแหน,งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากปfจจัยในแง,ความเป�นอิสระ การท่ี
สามารถเป�นตัวแทนของผู�ถือหุ�นรายย,อย ความรู� ความสามารถ และประสบการณ+ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ โดยในการคัดเลือก
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต�องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
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(ก) ถือหุ�นไม,เกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัท
ร,วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับกรรมการ
อิสระรายน้ันๆ ด�วย 

(ข) ไม,เป�นหรือเคยเป�นกรรมการท่ีมีส,วนร,วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจํา หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท เว�นแต,จะได�พ�นจากลักษณะดังกล,าวแล�วไม,น�อยกว,า 2 ป$ก,อนหน�า ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล,าวไม,
รวมถึงกรณีท่ีเคยเป�นข�าราชการหรือท่ีปรึกษาของส,วนข�าราชการ ซ่ึงเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ,หรือผู�มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท 

(ค) ไม,เป�นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ+ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป�นบิดา มารดา 
คู,สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู,สมรสของบุตร กรรมการรายอ่ืน ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ, ผู�มีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะได�รับการเสนอให�เป�นกรรมการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย,อย 

(ง) ไม,มีหรือเคยมีความสัมพันธ+ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือ
ผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย,างอิสระของตน รวมท้ังไม,
เป�นหรือเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัยหรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ+ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัท
ใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว�นแต,จะได�พ�นจากลักษณะ
ดังกล,าวไม,น�อยกว,า 2 ป$ก,อนหน�า 

 

ความสัมพันธ+ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการค�าท่ีกระทําเป�นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช,าหรือให�เช,าอสังหาริมทรัพย+ รายการเก่ียวกับสินทรัพย+หรือบริการ รายการให�หรือรับความช,วยเหลือทาง
การเงินด�วยการรับหรือให�กู�ยืมคํ้าประกัน การให�สินทรัพย+เป�นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ+อ่ืนทํานอง
เดียวกัน ซ่ึงเป�นผลให�บริษัทหรือคู,สัญญามีภาระหน้ีท่ีต�องชําระต,ออีกฝ]ายหน่ึงตั้งแต,ร�อยละ 3 ของสินทรัพย+ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของผู�ขออนุญาตหรือตั้งแต, 20 ล�านบาทข้ึนไป แล�วแต,จํานวนใดจะต่ํากว,า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ี
ดังกล,าวให�เป�นไปตามวิธีการคํานวณมูลค,าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว,าด�วยหลักเกณฑ+ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน แต,ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล,าวให�นับรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว,าง 1 ป$ก,อนวันท่ีมีความสัมพันธ+ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

(จ) ไม,เป�นหรือเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�มี
อํานาจควบคุมของบริษัท) และไม,เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส,วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึง
มีผู�สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู, เว�นแต,จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล,าวมาแล�วไม,น�อยกว,า 2 ป$ก,อนหน�า 

(ฉ) ไม,เป�นหรือเคยเป�นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให�บริการเป�นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงได�รับค,าบริการเกินกว,า 2 ล�านบาทต,อป$จากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม ผู�ถือ
หุ�นรายใหญ, หรือผู�มีอํานาจควบคุม หรือหุ�นส,วนของผู�ให�บริการทางวิชาชีพน้ันด�วย เว�นแต,จะได�พ�นจากการมี
ลักษณะมาแล�วไม,น�อยกว,า 2 ป$ก,อนหน�า 

(ช) ไม,เป�นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�ถือหุ�นซ่ึงเป�นผู�ท่ีเก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ,
ของบริษัท 
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(ซ) ไม,ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย,างเดียวกันและเป�นการแข,งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย,อย หรือไม,
เป�นหุ�นส,วนท่ีมีนัยในห�างหุ�นส,วน หรือเป�นกรรมการท่ีมีส,วนร,วมบริหารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ�นเกินร�อยละ 1 ของจํานวนหุ�นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย,างเดียวกันและเป�นการแข,งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย,อย 

(ฌ) ไม,มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให�ไม,สามารถให�ความเห็นอย,างเป�นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผู�ขออนุญาต 
 

ภายหลังได�รับการแต,งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป�นไปตาม (1) ถึง (9) แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให�ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผู�ขออนุญาต บริษัทใหญ, บริษัทย,อย บริษัทร,วม บริษัทย,อย
ลําดับเดียวกันกับผู�ถือหุ�นรายใหญ, หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค+คณะ 
(collective decision) ได� 

 

ในกรณีท่ีบริษัทแต,งตั้งบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ+ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพเกินมูลค,าท่ีกําหนดไว�
ให�ดํารงแหน,งกรรมการอิสระก็ต,อเมื่อบริษัทได�จัดให�มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว,าได�พิจารณาตามหลักในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและความรับผิดชอบนมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย+ พ.ศ.2535 แล�วว,า การแต,งตั้งบุคคลดังกล,าวไม,มี
ผลกระทบต,อการปฏิบัติหน�าท่ีและการให�ความเห็นท่ีเป�นอิสระ และจัดให�มีการเป4ดเผยข�อมูลต,อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู�ถือ
หุ�นในวาระพิจารณาแต,งตั้งกรรมการอิสระด�วย 

 

- ลักษณะความสัมพันธ+ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพท่ีทําให�บุคคลดังกล,าวมีคุณสมบัติไม,เป�นไป
ตามหลักเกณฑ+ท่ีกําหนด 

- เหตุผลและความจําเป�นท่ียังคงหรือแต,งตั้งให�บุคคลดังกล,าวเป�นกรรมการอิสระ 
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให�มีการแต,งตั้งบุคคลดังกล,าวเป�นกรรมการอิสระ 

 

ท้ังน้ี ในป$ท่ีผ,านมาไม,พบกรรมการอิสระรายใดมีความสัมพันธ+ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลท่ี
ได�รับแต,งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระมีหรือเคยมีความสัมพันธ+ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพในมูลค,าเกินกว,าหลักเกณฑ+ท่ี
กําหนด 
 

2) การสรรหากรรมการบริษัท 
 

  เน่ืองจากในปfจจุบันบริษัทยังไม,มีการแต,งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข�าดํารงตําแหน,งเป�น
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจึงไม,ได�ผ,านข้ันตอนของคณะกรรมการชุดดังกล,าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป�น
พิจารณาคัดเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข�อบังคับบรษัิท รวมท้ังเกณฑ+มาตรา 68 แห,งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย+และตลาดหลักทรัพย+ท่ีเก่ียวข�อง โดย
คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอรายช่ือกรรมการดังกล,าวต,อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ+ต,อไป 
ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได�เป4ดโอกาสให�กรรมการและผู�ถือหุ�นทุกรายมีส,วนร,วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เข�ารับพิจารณาคัดเลือกให�ดํารงตําแหน,งกรรมการด�วย 
 

  การแต,งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ+และวิธีการดังต,อไปน้ี 
 

(ก) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให�ถือว,าผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท,ากับหน่ึงหุ�นต,อหน่ึงเสียง 
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(ข) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให�ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล โดยให�ผู�ถือหุ�น
ลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู,เลือกบุคคลท่ีได�รับการเสนอช่ือเป�นกรรมการท่ีละคน 

(ค) บุคคลท่ีได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู�ได�รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท,ากับจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะมีพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท,ากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ันให�ประธานท่ีประชุมออกเสียงได�เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป�นเสียงช้ีขาด 
 

  กรณีท่ีตําแหน,งกรรมการว,างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน,งกรรมการให�คณะกรรมการ
พิจารณาแต,งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัตแิละไม,มีลกัษณะต�องห�ามตามกฎหมายเข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว�นแต,วาระของกรรมการท่ีพ�นจากตําแหน,งจะเหลือน�อยกว,า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข�าเป�นกรรมการแทนจะอยู,ใน
ตําแหน,งกรรมการได�เพียงเท,าวาระท่ียังเหลืออยู,ของกรรมการซ่ึงตนแทน ท้ังน้ี มติการแต,งตั้งบุคคลเข�าเป�นกรรมการแทน
ดังกล,าวต�องได�รับคะแนนเสียงไม,น�อยกว,า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู, 
 

3) การสรรหาผู*บริหารระดับสูงสุด 
 

  ในการสรรหาผู�มาดํารงตําแหน,งประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร กรรมการผู� จัดการ และรองกรรมการผู� จัดการ 
คณะกรรมการบริหารจะเป�นผู�พิจารณาเบ้ืองต�นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วน เหมาะสม มีความรู� 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ+ท่ีเป�นประโยชน+ต,อการดําเนินงานของบริษัทและเข�าใจธุรกิจของบริษัทเป�นอย,างดี 
สามารถบริหารงานให�บรรลุวัตถุประสงค+เปQาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว�ได� ท้ังน้ี ให�นําเสนอต,อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต,อไป 
 

8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย�อยและบริษัทร�วม 
 

  บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติให�การเสนอช่ือและใช�สิทธิออกเสียงแต,งตั้งบุคคลเป�นกรรมการในบริษัทย,อยหรือบริษัท
ร,วมต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลท่ีได�รับการแต,งตั้งให�เป�นกรรมการในบริษัทย,อยหรือบริษัทร,วมมี
หน�าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน+ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย,อยหรือบริษัทร,วมน้ันๆ (ไม,ใช,ต,อบริษัท) และบริษัทได�กําหนดให�บุคคลท่ี
ได�รับการแต,งตั้งน้ันต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก,อนท่ีจะไปลงมติหรือใช�สิทธิออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับ
เดียวกับท่ีต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป�นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ท้ังน้ี การส,งกรรมการเพ่ือเป�น
ตัวแทนในบริษัทย,อยหรือบริษัทร,วมดังกล,าวเป�นไปตามสัดส,วนการถือหุ�นของบริษัท 
 

  นอกจากน้ี ในกรณีเป�นบริษัทย,อย บริษัทกําหนดระเบียบให�บุคคลท่ีได�รับการแต,งตั้งจากบริษัทน้ันต�องดูแลให�บริษัท
ย,อยมีข�อบังคับในเรื่องการทํารายการท่ีเก่ียวโยง การได�มาหรือจําหน,ายไปซ่ึงสินทรัพย+ หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนใดของ
บริษัทดังกล,าวให�ครบถ�วนถูกต�อง และใช�หลักเกณฑ+ท่ีเก่ียวข�องกับการเป4ดเผยข�อมูลและการทํารายการข�างต�นในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑ+ของบริษัท รวมถึงต�องกํากับดูแลให�มีการจัดเก็บข�อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย,อยให�บริษัทสามารถ
ตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได�ทันกําหนดด�วย 
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8.5 การดูแลเร่ืองการใช*ข*อมูลภายใน 
 

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได�กําหนดไว�เป�นลายลักษณ+อักษรใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมท้ังจรรยาบรรณทางธุรกิจซ่ึงจะมีการแจ�งให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทราบเมื่อแรก
เข�าทํางาน โดยสรุปนโยบายสําคัญได�ดังน้ี 
 

1) บริษัทได�กําหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข�องของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีกําหนดให�กรรมการและผู�บริหารมีหน�าท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย+ต,อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห,ง พ.ร.บ.หลักทรัพย+และตลาดหลักทรัพย+ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน
นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย+ และให�แจ�งให�เลขานุการบริษัทรับทราบเพ่ือจัดทําบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพย+ของกรรมการและผู�บริหารเป�นรายบุคคลเพ่ือนําเสนอให�แก,คณะกรรมการ
บริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากน้ัน ยังได�แจ�งบทลงโทษหากมีการฝ]าฝjนหรือไม,ปฏิบัติตามข�อกําหนด
ดังกล,าวด�วย 

2) บริษัทมีข�อกําหนดห�ามนําข�อมูลงบการเงินหรือข�อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต,อราคาหลักทรัพย+ของบริษัทท่ีทราบเป4ดเผย
แก,บุคคลภายนอกหรือผู�ท่ีมีส,วนเก่ียวข�อง และห�ามทําการซ้ือขายหลักทรัพย+ในช,วง 1 เดือนก,อนท่ีข�อมูลงบการเงิน
หรือข�อมูลท่ีมีผลกระทบต,อราคาหลักทรัพย+ของบริษัท/กลุ,มบริษัทจะเผยแพร,ต,อสาธารณชน และต�องไม,ซ้ือขาย
หลักทรัพย+ของบริษัทจนกว,าจะพ�นระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับแต,ได�มีการเป4ดเผยข�อมูลน้ันสู,สาธารณะท้ังหมดแล�ว  

 

การไม,ปฏิบัติตามข�อกําหนดดังกล,าวเป�นการกระทําผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู�บริหาร หรือพนักงานท่ีได�
ล,วงรู�ข�อมูลภายในท่ีสําคัญคนใดกระทําผิดวินัยจะได�รับโทษตั้งแต,การตักเตือน การตัดค,าจ�าง การพักงานโดยไม,ได�รับค,าจ�าง 
จนถึงการเลิกจ�าง ท้ังน้ี แนวทางดังกล,าวได�ผ,านการให�เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว 
 

8.6 ค�าตอบแทนของผู*สอบบัญชี 
 

1) ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

  ในป$ 2558 บริษัทและบริษัทย,อยจ,ายค,าตอบแทนการสอบบัญชี ให�แก, 
 

- ผู�สอบบัญชีของบริษัท ในรอบป$บัญชีท่ีผ,านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท  
- สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีท่ี

ผู�สอบบัญชีสังกัด ในรอบป$บัญชีท่ีผ,านมามีจํานวนเงินรวม 1,662,500 บาท 
 

2) ค�าบริการอ่ืน (Non - Audit Fee) 
 

  สําหรับป$ 2558 บริษัทและบริษัทย,อยไม,มีการรับบริการอ่ืนจากผู�สอบบัญชี หรือสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู�สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชี 
 

8.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ  
 

นอกเหนือจากเรื่องท่ีได�กล,าวไปแล�วเบ้ืองต�น บริษัทได�ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ ดังน้ี 
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1) สิทธิของผู*ถือหุ*น 
 

การปกปQองสิทธิของผู�ถือหุ�น 
 

บริษัทได�ตระหนักและให�ความสําคัญต,อการปกปQองสิทธิของผู�ถือหุ�นและการส,งเสริมให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธิของตนโดย
ครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย เช,น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลักทรัพย+ท่ีตนถืออยู, สิทธิในการได�รับส,วนแบ,งในผล
กําไร/เงินปfนผลอย,างเท,าเทียมกัน สิทธิในการได�รับการปฏิบัติท่ีเท,าเทียมในการรับซ้ือหุ�นคืนโดยบริษัท สิทธิในการเข�าร,วม
ประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเข�ารับการพิจารณาแต,งตั้งเป�น
กรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต,งตั้งและกําหนดค,าตอบแทนผู�สอบบัญชี สิทธิในการร,วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
ของบริษัท เช,น การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลการดําเนินงานของบริษัท การแก�ไขหนังสือบริคณห+สนธิ รวมท้ังข�อบังคับ
บริษัท เป�นต�น 

 

นอกเหนือจากการให�สิทธิข้ันพ้ืนฐานแก,ผู�ถือหุ�นในด�านต,างๆ แล�ว บริษัทยังกําหนดให�มีการเผยแพร,ข�อมูลผลการ
ดําเนินงาน นโยบายการบริหาร และข�อมูลสําคัญอ่ืนๆ ผ,านทางเว็บไซต+ของบริษัท (www.ppm.co.th) ซ่ึงถือว,าเป�นช,องทาง
การเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารท่ีผู�ถือหุ�นสามารถเข�าถึงได�ง,ายและสะดวก ท้ังน้ี เพ่ือเป�นการส,งเสริมและอํานวยความสะดวกแก,ผู�ถือ
หุ�นในการใช�สิทธิในเรื่องต,างๆ ท่ีผู�ถือหุ�นควรจะได�รับ 

 

การประชุมผู�ถือหุ�น 
 

สําหรับป$ 2558 บริษัทกําหนดให�มีการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในวันท่ี 23 เมษายน 2558 ณ ห�องประชุมใหญ,ของ
บริษัท โดยบริษัทได�จัดส,งหนังสือเชิญประชุมพร�อมท้ังข�อมูลประกอบการประชุมแก,ผู�ถือหุ�นทราบล,วงหน�าก,อนวันประชุมไม,
น�อยกว,า 14 วัน รวมท้ังได�เผยแพร,เอกสารประกอบการประชุมผ,านทางเว็บไซต+ของบริษัทล,วงหน�าก,อนวันประชุมไม,น�อยกว,า 
30 วันนับตั้งแต,วันท่ี 24 มีนาคม 2558 เป�นต�นไป โดยบริษัทได�จัดทําข,าวแจ�งการเผยแพร,เอกสารดังกล,าวต,อตลาดหลักทรัพย+
แห,งประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือเป�นการเป4ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาศึกษาข�อมูลประกอบการประชุมเป�นการล,วงหน�าอย,าง
เพียงพอก,อนได�รับข�อมูลในรูปแบบเอกสาร 

 

ท้ังน้ี หนังสือเชิญประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทในแต,ละวาระมีการระบุอย,างชัดเจนว,า วาระดังกล,าวเป�นการเสนอเพ่ือให�
ท่ีประชุมรับทราบหรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังได�ระบุวัตถุประสงค+และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนจํานวน
คะแนนเสียงในการผ,านมติอนุมัติ นอกจากน้ี บริษัทยังได�ระบุรายละเอียดเก่ียวกับการแสดงหลักฐานในการเข�าร,วมประชุม 
หลักเกณฑ+และวิธีการในการลงมติในแต,ละวาระตามข�อบังคับของบริษัท ประวัติของบุคคลท่ีเสนอแต,งตั้งเป�นกรรมการ (ใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน,งตามวาระ) รายละเอียดค,าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย,อย ข�อมูลผู�สอบบัญชี รายช่ือและประวัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให�เป�นผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นให�เข�าร,วมประชุม
แทน ข�อบังคับบริษัทในส,วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุม แบบฟอร+มหนังสือมอบฉันทะ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย+กําหนด และเพ่ือเป�นการรักษาสิทธิในการเข�าร,วมประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทได�ส,งเสริมให�ผู�ถือหุ�นเดินทาง
มาใช�สิทธิของตนในการเข�าร,วมประชุมและออกเสียงลงมติ ท้ังน้ี หากผู�ถือหุ�นท,านใดประสงค+จะให�บริษัทช้ีแจงข�อซักถาม
เก่ียวกับวาระการประชุมท่ีนําเสนอสามารถจัดส,งคําถามล,วงหน�าได�ท่ี sec_co776@ppm.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-
628-6122 

 

เพ่ือเป�นการอํานวยความสะดวกให�แก,ผู�ถือหุ�น รวมท้ังนักลงทุนสถาบัน บริษัทได�จัดเตรียมสถานท่ีประชุมผู�ถือหุ�นท่ี
สะดวกต,อการเดินทางและกว�างขวาง สามารถรองรับจํานวนผู�เข�าร,วมประชุมได�อย,างเพียงพอ โดยบริษัทเป4ดรับลงทะเบียน
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กอ,นเริ่มประชุมล,วงหน�าก,อนการประชุมอย,างน�อย 2 ช่ัวโมง และจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีต�อนรับในจํานวนท่ีเหมาะสมทําหน�าท่ีให�
คําแนะนําเรื่องการลงทะเบียน รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม 

 

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป$ 2558 ประธานกรรมการทําหน�าท่ีเป�นประธานในท่ีประชุม โดยมีรองประธาน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ รวมท้ังบริษัทได�เชิญผู�สอบบัญชีและผู�บริหารของบริษัทเข�าร,วมประชุมด�วยเพ่ือทําหน�าท่ีช้ีแจง
และและตอบข�อซักถามของผู�ถือหุ�นในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง นอกจากน้ี บริษัทยังได�เชิญตัวแทนจากหน,วยงานกํากับดูแลจาก
หน,วยงานภายนอกเข�าสังเกตการณ+การดําเนินการประชุมด�วย เช,น ตัวแทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย+แห,ง
ประเทศไทย เป�นต�น โดยก,อนเริ่มเข�าสู,การประชุมประธานในท่ีประชุมได�แจ�งต,อท่ีประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออก
เสียงลงคะแนนในแต,ละวาระการประชุม โดยผู�ถือหุ�นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส,วนหน่ึงหุ�นต,อหน่ึงเสียง ประธานในท่ี
ประชุมจะแจ�งผลการออกเสียงลงคะแนนให�ท่ีประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต,ละวาระ สําหรับสิทธิในส,วนแบ,งกําไร 
บริษัทได�กําหนดนโยบายการจ,ายเงินปfนผลไว�อย,างชัดเจน รวมท้ังช้ีแจงรายละเอียดของจํานวนเงินปfนผลท้ังหมดท่ีบริษัทต�อง
จ,ายให�แก,ผู�ถือหุ�นไว�ในหนังสือเชิญประชุม 

 

ประธานในท่ีประชุมได�จัดสรรเวลาอย,างเพียงพอและดําเนินการประชุมผู�ถือหุ�นอย,างเหมาะสมและโปร,งใส รวมถึง
เป4ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความเห็นและตั้งคําถามในทุกวาระ และได�มีการบันทึกประเด็นคําถามและคําตอบไว�อย,างชัดเจน
ครบถ�วน ซ่ึงจะช,วยให�ผู�ถือหุ�นท่ีไม,ได�เข�าร,วมประชุมทราบถึงประเด็นคําถาม – คําตอบท่ีมีการอภิปรายในท่ีประชุม นอกจากน้ี 
บริษัทถือหลักปฏิบัติว,า เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นมีโอกาสได�ศึกษาข�อมูลก,อนตัดสินใจ บริษัทจะไม,เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมโดย
ไม,ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล,วงหน�า 

 

ภายหลังการประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทได�จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป$ 2558 ข้ึนและจัดส,งรายงาน
การประชุมให�ตลาดหลักทรัพย+แห,งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร�อมกับเผยแพร,รายงานดังกล,าวผ,านทาง
เว็บไซต+ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม 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�นรายใหญ,และรายย,อยต,างได�รับการปฏิบัติ
อย,างเท,าเทียมกันทุกราย ท้ังน้ี บริษัทได�ให�สิทธิและเป4ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นทุกรายสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
รวมท้ังการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข�าดํารงตําแหน,งกรรมการเป�นการล,วงหน�า 3 เดือนก,อนวันสิ้นสุดรอบป$บัญชีของบริษัท 31 
ธันวาคมของทุกป$ อีกท้ังผู�ถือหุ�นยังสามารถใช�สิทธิในการแต,งตั้งกรรมการเป�นรายบุคคลได�  

 

สําหรับป$ 2558 มีกรรมการออกจากตําแหน,งตามวาระจํานวน 2 คน บริษัทกําหนดให�ผู�ถือหุ�นเสนอช่ือรายช่ือบุคคล
ท่ีมีความเหมาะสม พร�อมข�อมูลประกอบการพิจารณาด�านคุณสมบัติและการให�ความยินยอมของผู�ได�รับการเสนอช่ือมายัง
บริษัทระหว,างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 แต,ปรากฎว,าไม,มีผู�ถือหุ�นรายใดเสนอรายช่ือเข�ามายังบริษัท 

 

การมอบฉันทะในการเข�าร,วมประชุมผู�ถือหุ�น 
 

ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม,สามารถเข�าร,วมประชุมได�ด�วยตนเอง บริษัทเป4ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถใช�หนังสือมอบฉันทะ
ให�กับบุคคลท่ีเห็นสมควรเข�าร,วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได� และได�เสนอช่ือกรรมการอิสระจํานวน 2 ท,านไว�เป�น
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ทางเลือกในการมอบฉันทะให�กับผู�ถือหุ�นแนบไปพร�อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระ  

 

3) การคํานึงถึงบทบาทของผู*มีส�วนได*เสีย 
 

3.1)  การปฏิบัติต�อผู*มีส�วนได*เสียกลุ�มต�างๆ 
 

บริษัทได�ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู�มีส,วนได�เสียทุกกลุ,ม ไม,ว,าจะเป�นผู�มีส,วนได�เสียภายในหรือภายนอก
บริษัท โดยได�กําหนดไว�เป�นส,วนหน่ึงในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร,ผ,านทางเว็บไซต+ของบริษัท เพ่ือให�ผู�มีส,วนเก่ียวข�องทุก
กลุ,มได�รับรู�และถือปฏิบัติอย,างเคร,งครัด ซ่ึงจะสนับสนุนให�การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยสรุปได�ดังน้ี 

 

การปฏิบัติต�อพนักงาน บริษัทตระหนักดีว,าพนักงานเป�นทรัพยากรท่ีมีค,ายิ่งและเป�นพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญของ
องค+กร บริษัทจึงให�ความสําคัญกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยจัดให�มีระบบการบริหารงาน
บุคคลท่ีเป4ดโอกาสให�พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพภายใต�ระบบการพิจารณาอย,างเป�นธรรม ควบคู,ไปกับการดูแลใน
เรื่องเงินเดือน ค,าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน+อ่ืนๆ ให�อยู,ในระดับท่ีสามารถเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในระดับ
เดียวกัน นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให�มีกิจกรรม 5 ส. เพ่ือเสริมสร�างสุขลักษณะและสภาพแวดล�อมท่ีดีในการทํางาน 

 

การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น บริษัทมีนโยบายในการสรรหาผลิตภัณฑ+ชนิดใหม,ๆ มาไว�เพ่ือจัดจําหน,าย รวมท้ังนโยบายการ
ขยายฐานลูกค�าอย,างต,อเน่ือง เพ่ือให�บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร�างผลกําไรให�เติบโตอย,างต,อเน่ืองและมั่นคง โดย
บริษัทจะดําเนินธุรกิจด�วยความรอบคอบและโปร,งใส เสริมสร�างศักยภาพในการแข,งขันเพ่ือสร�างมูลค,าเพ่ิมเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับ
ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว 

 

การปฏิบัติต�อลูกค�า บริษัทมุ,งมั่นปฏิบัติและรับผิดชอบต,อลูกค�าโดยเน�นการให�บริการท่ีมีคุณภาพ จัดให�มีหน,วยงาน
ให�คําแนะนําและช,วยเหลือลูกค�าในเรื่องต,างๆ รับฟfงข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นจากลูกค�า ท้ังน้ี บริษัทจะไม,นําข�อมูลหรือ
ความลับของลูกค�าไปเผยแพร, นอกจากน้ี บริษัทยังให�ความสําคัญต,อการกําหนดราคาขายสินค�าท่ีเหมาะสมให�แก,ลูกค�าทุกราย
อย,างเท,าเทียมกัน สินค�าของบริษัทต�องสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�เป�นอย,างดี   

 

การปฏิบัติต�อคู�ค�าและเจ�าหน้ี บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต,อคู,ค�าและเจ�าหน้ีทุกรายอย,างเป�นธรรม ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการค�าและ/หรือข�อตกลงในสัญญาท่ีทําร,วมกันเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ+ทางธุรกิจท่ีก,อให�เกิดประโยชน+ท้ัง 2 ฝ]าย (To 
create a win/win partnership)  

 

การปฏิบัติต�อคู�แข�ง บริษัทมีนโยบายการแข,งขันทางธุรกิจกับคู,แข,งท่ีเป�นผู�ผลิตและผู�จัดจําหน,ายสินค�าประเภท
เดียวกันรายอ่ืนด�วยการปฏิบัติตามกรอบกติการแข,งขันท่ีดีและตามท่ีกฎหมายได�กําหนดไว� ไม,ล,วงละเมิดหรือล,วงรู�ความลับ
ทางการค�าของคู,แข,งด�วยวิธีฉ�อฉล กล,าวร�ายปQายสี กลั่นแกล�ง หรือบิดเบือนข�อเท็จจริงของคู,แข,ง ท้ังน้ี ในป$ 2558 บริษัทไม,มี
ข�อพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคู,แข,งทางการค�า 

 

การปฏิบัติต�อชุมชนและสังคม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต,อชุมชนและสังคมโดยมุ,งเน�นการปฏิบัติให�เป�นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

3.2) การแจ*งเบาะแสหรือข*อร*องเรียน 
 

ลูกค�าและประชาชนท่ัวไปสามารถแจ�งเบาะแสหรือแสดงความเห็นต,อบริษัทได�ผ,านช,องทางต,างๆ ดังน้ี 
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- จดหมายทางไปรษณีย+ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 229 อาคารพรพรหม ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

- E-mail : sec_co776@ppm.co.th 
- เว็บไซต+บริษัท http://www.ppm.co.th/contactus 
- แบบสํารวจความพึงพอใจของลูกค�า 
 

4) การเปJดเผยข*อมูลและความโปร�งใส 
 

บริษัทได�ให�ความสําคัญและรับผิดชอบต,อการเป4ดเผยสารสนเทศของบริษัท เน่ืองจากเป�นเรื่องท่ีมีอาจจะส,งผล
กระทบต,อการตัดสินใจของผู�ลงทุนและผู�มีส,วนได�เสียจึงมีความจําเป�นต�องจัดให�มีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการ
เป4ดเผยสารสนเทศท้ังท่ีเป�นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม,ใช,ทางการเงินให�ถูกต�องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยสารสนเทศ
ดังกล,าวต�องมีสาระสําคัญถูกต�อง ครบถ�วน เพียงพอ เช่ือถือได� และทันเวลา โดยเป4ดเผยข�อมูลสารสนเทศผ,านระบบ SET 
Community Portal ของตลาดหลักทรัพย+แห,งประเทศไทยและเว็บไซต+ของบริษัท (www.ppm.co.th) 

 

บริษัทได�ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ+ข�อบังคับต,างๆ ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย+
แห,งประเทศไทย และหน,วยงานอ่ืนของรัฐอย,างเคร,งครัด และติดตามการแก�ไขเปลี่ยนแปลงอย,างสม่ําเสมอ เพ่ือให�มั่นใจได�ว,า 
กฎหมาย กฎเกณฑ+ ข�อบังคับท่ีบริษัทถือปฏิบัติน้ันมีความถูกต�องและเป�นหลักประกันให�ผู�ถือหุ�นเช่ือมั่นในการดําเนินธุรกิจท่ี
ถูกต�อง โปร,งใส ตรงไปตรงมา ท้ังน้ี บริษัทยังได�แต,งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดให�มีกรรมการอิสระท่ีมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ+ในการตรวจสอบงบการเงินอยู,ด�วยเพ่ือทําหน�าท่ีกํากับดูแลสอบทานความน,าเช่ือถือและความ
ถูกต�องของรายงานทางการเงิน รวมท้ังระบบควบคุมภายในให�เป�นไปอย,างเพียงพอและเหมาะสม ทําให�มั่นใจได�ว,างบการเงิน
ของบริษัทสามารถเช่ือถือได� 

 

นอกจากน้ี บริษัทจัดให�มีหน,วยงานนักลงทุนสัมพันธ+เพ่ือทําหน�าท่ีให�บริการและเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารความ
เคลื่อนไหวของบริษัทท่ีเป�นประโยชน+แก,ผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกกลุ,มท้ังผู�ลงทุนรายย,อย ผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห+
หลักทรัพย+ ตลอดจนหน,วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องอย,างเท,าเทียม เป�นธรรม และท่ัวถึงผ,านกิจกรรมการสื่อสารท่ีหลากหลาย  

 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

นอกเหนือจากการส,งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกรรมการและผู�บริหาร โดยการจัดให�มีการฝuกอบรมและให�ความรู�
แก,กรรมการและผู�บริหารอย,างต,อเน่ืองและสม่ําเสมอแล�ว ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม, บริษัทยังจัดให�มีการ
ปฐมนิเทศเพ่ือนําเสนอข�อมูลท่ีสําคัญของบริษัท  

 

จากการดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทส,งผลให�ในป$ 2558 บริษัทได�รับผล
คะแนนจากการประเมินของหน,วยงานต,างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับดูแลกิจการ ดังน้ี 

 

1) จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป$ 2558 ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคม
ส,งเสริมผู�ลงทุนไทย บริษัทได�รับคะแนน 95.50 คะแนน ขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู,ท่ี 
92.68 คะแนน ซ่ึงการประเมินดังกล,าวถือว,าเป�นส,วนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
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2) จากผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป$ 2558 ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคม
ส,งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทได�รับการประกาศให�เป�นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผลการ
ประเมินอยู,ในระดับ “ดี” (Good CG Scoring)  

 

นอกเหนือจากผลการประเมิน/ผลสํารวจซ่ึงจัดข้ึนโดยหน,วยงานต,างๆ แล�ว บริษัทได�จัดทําแบบประเมินตนเอง
สําหรับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยอ�างอิงแบบประเมินท่ีจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย+แห,งประเทศไทย 
พบว,ายังไม,มีการแต,งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค,าตอบแทนข้ึนเป�นคณะกรรมการชุดย,อย เน่ืองจาก
ปfจจุบันคณะกรรมการบริษัทจะเป�นผู�พิจารณาและให�ความเห็นชอบในการสรรหาบุคคลเข�ามาดํารงตําแหน,งกรรมการและ/
หรือผู�บริหารสูงสุด รวมท้ังการกําหนดค,าตอบแทน โดยการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�ามาดํารงตําแหน,งจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ+ท่ีหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� การกําหนดค,าตอบแทนจะพิจารณาจากการเทียบเคียงกับอัตรา
ค,าตอบแทนกรรมการในกลุ,มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน�าท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการ แล�วนําเสนอต,อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณาอนุมัติ 
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9.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ%โลหะเพ่ือใช*เป+นวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
รวมท้ังจัดจําหน�ายวัสดุเพ่ือใช*ในงานก�อสร*าง โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว�า 20 ป3 บริษัทตระหนักและให*ความสําคัญ
ต�อการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคู�ไปกับการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
นอกเหนือจากภารกิจในการมุ�งสู�การเป+นผู*นําในธุรกิจกระจายสินค*าเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค*าอย�างต�อเน่ือง
ด*วยการพัฒนาความเป+นเลิศด*านผลิตภัณฑ% บริการ ทีมงาน เทคโนโลยี ระบบการทํางานแล*ว บริษัทยังให*ความสําคัญต�อการ
รับผิดชอบต�อผู*มีส�วนเก่ียวข*องทุกฝ@ายอย�างเท�าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคมและการใส�ใจสิ่งแวดล*อมด*วยการมุ�งเน*น
การดําเนินกิจการในรูปแบบต�างๆ ท่ีเหมาะสมตามกําลังความสามารถของบริษัทภายใต*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป+น
แนวทางให*กรรมการ ผู*บริหาร และพนักงานรับทราบ ทําความเข*าใจ และนําไปปฏิบัติอย�างต�อเน่ืองสม่ําเสมอ 
 

9.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 

บริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อสังคมของบริษัทประจําป3 2558 ข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจการของ
บริษัทและบริษัทย�อยให*ผู*ถือหุ*น ผู*มีส�วนได*เสีย นักลงทุน และประชาชนท่ัวไปได*รับทราบและเข*าใจภาพรวมการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมหลักการในด*านต�างๆ เช�น การประกอบกิจการด*วยความเป+นธรรม การต�อต*านการทุจริตคอรัปช่ัน 
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป+นธรรม ความรับผิดชอบต�อผู*บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล*อม การร�วม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมท้ังการพัฒนาและเผยแพร�นวัตกรรมท่ีสําคัญของบริษัทตาม “แนวทางความรับผิดชอบต�อสังคม
ของกิจการ” จัดทําโดยสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย%แห�งประเทศไทย โดยบริษัทได*พัฒนากระบวนการจัดทํา
รายงานและเน้ือหาให*มีความสอดคล*องตามกรอบการรายงานฯ ท้ังน้ี การรวบรวม จัดเก็บ คํานวณ และวัดผลข*อมูลป3 2557 น้ี
อาจจะมีข*อมูลบางส�วนไม�ครบถ*วนตามท่ีกรอบการรายงานแนะนําไว* โดยบริษัทมีเปIาหมายท่ีจะจัดทํารายงานให*มีความ
สมบูรณ%และเป+นไปตามกรอบการรายงานดังกล�าวให*มากท่ีสุดในอนาคต 

 

1) ประกอบธุรกิจด!วยความเป#นธรรม 
 

บริษัทมีความมุ�งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างเป+นธรรมและมีจริยธรรม โดยบริษัทได*กําหนดนโยบายการปฏิบัติต�อคู�
ค*าอย�างเป+นธรรมและเสมอภาค ตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของการได*รับผลตอบแทนท่ีเป+นธรรมต�อท้ังสองฝ@าย ไม�เรียก หรือไม�รับ หรือ
จ�ายผลประโยชน%ใดๆ ท่ีไม�สุจริตในการค*ากับคู�ค*า กรณีท่ีมีข*อมูลว�ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ�ายผลประโยชน%ใดๆ ท่ีไม�
สุจริตเกิดข้ึน ต*องเปJดเผยรายละเอียดต�อคู�ค*าและร�วมกันแก*ไขปKญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว 

 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค*าภายใต*กรอบกติกาการแข�งขันท่ีดี ไม�ละเมิดความลับหรือ
ล�วงรู*ความลับทางการค*าของคู�ค*าด*วยวิธีฉ*อฉล ไม�แสวงหาข*อมูลท่ีเป+นความลับของคู�แข�งขันทางการค*าด*วยวิธีการท่ีไม�สุจริต
หรือไม�เหมาะสม และไม�ทําลายช่ือเสียงของคู�แข�งทางการค*าด*วยการกล�าวหาในทางร*าย 

 
 
 
 
 
 

9. ความรับผิดชอบต'อสังคม 
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2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทตระหนักและให*ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือส�งเสริมการเคารพต�อสิทธิและเสรีภาพ ไม�เลือก
ปฏิบัติด*วยสาเหตุอันเน่ืองมาจากความเหมือนหรือความแตกต�างท้ังทางด*านเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การศึกษา หรือ
สถานภาพอ่ืนใด รวมท้ังเคารพในศักดิ์ศรีส�วนบุคคล ความเป+นส�วนตัว และสิทธิของแต�ละบุคคล ไม�กระทําการใดๆ หรือ
ส�งเสริมให*มีการละเมิดหรือล�วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ และจะรักษาข*อมูลส�วนบุคคลของพนักงานทุกคนในบริษัท เช�น 
ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน และข*อมูลส�วนอ่ืนๆ ของพนักงาน การเปJดเผยหรือโอนถ�ายข*อมูลส�วนตัวของ
พนักงานจะกระทําได*ก็ต�อเมื่อได*รับความเห็นชอบจากพนักงานผู*น้ัน 

 

3) การปฏิบัติต'อแรงงานอย'างเป#นธรรม 
 

บริษัทตระหนักดีว�า พนักงานคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีค�ายิ่งและเป+นพลังขับเคลื่อนท่ีสําคัญขององค%กรให*ไปสู�วิสัยทัศน%
และพันธกิจของบริษัทได*อย�างมีประสิทธิภาพ สอดคล*องกับกลยุทธ%การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให*ความสําคัญเริ่ม
ตั้งแต�การสรรหาบุคลากรใหม�ๆ ท่ีมีความรู* ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และมีความพร*อมท่ีจะเข*ามาร�วมทํางานกับบริษัท
ควบคู�ไปกับการรักษาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู�แล*วให*มีความรู* ความสามารถ และทักษะต�างๆ เพ่ิมมากข้ึน สามารถทํางาน
ร�วมกันเป+นทีม มีความรักความผูกพันซ่ึงกันและกัน รู*จักช�วยเหลือเก้ือกูล ซ่ึงจะเป+นปKจจัยส�งเสริมให*เกิดสภาพแวดล*อมท่ีดีใน
การทํางาน ทําให*การทํางานของพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณากําหนดอัตราค�าจ*างพนักงานด*วยความเป+นธรรม สอดคล*องกับค�าครองชีพในปKจจุบัน และ
เทียบเคียงอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันได* รวมท้ังมีการสนับสนุนเงินช�วยเหลือ เงินรางวัลจูงใจในการทํางาน และเงินกู*ยืม
ฉุกเฉิน รวมถึงสวัสดิการต�างๆ เช�น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการบ*านพักพนักงาน ชุดฟอร%มพนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค%
ประจําป3 เป+นต*น นอกจากน้ี ยังจัดให*มีการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศให*กับพนักงานเข*าใหม�ทุกคน โดยมุ�งเน*นให*รับทราบ
นโยบาย ข*อห*าม ข*อปฏิบัติ ความรู*เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ ฯลฯ มุ�งส�งเสริมให*พนักงานทุกระดับแบ�งปKนความรู*ซึ่งกันและกัน 
พัฒนาทักษะการทํางานให*เพ่ิมข้ึนโดยการฝPกอบรมโดยผู*เช่ียวชาญหรือผู*ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกบริษัท การศึกษาดู
งานภายในประเทศและต�างประเทศ รวมท้ังจัดให*มีกระบวนการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานและสนับสนุนให*
พนักงานมีความก*าวหน*าในสายงานน้ันๆ ด*วยความเป+นธรรมอีกด*วย โดยในป3 2558 บริษัทจัดให*มีการอบรมภายในบริษัท 2 
หลักสูตร ส�งพนักงานเข*าร�วมอบรมกับหน�วยงานภายนอก 3 หลักสูตร  

 

4) ความรับผิดชอบต'อลูกค!า 
 

บริษัทตระหนักและให*ความสําคัญกับการคัดเลือกสินค*าท่ีจะนํามาจัดจําหน�าย โดยตระหนักเสมอว�าสินค*าท่ีนํามาจัด
จําหน�ายให*กับลูกค*าน้ันต*องมีคุณภาพได*มาตรฐานตามหลักสากล ผลิตจากแหล�งผลิตท่ีน�าเช่ือถือ เป+นท่ียอมรับ โดยสินค*าท่ี
นําเข*ามาจําหน�ายจะต*องมีใบรับรองคุณภาพจากแหล�งผลิตท่ีน�าเช่ือถือ นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให*มีทีมงานคอยให*คําแนะนํา
และบริการท้ังก�อนและหลังการขาย  

 

5) ผลิตภัณฑ1กับนวัตกรรม 
 

จากความมุ�งมั่นในการดําเนินธุรกิจควบคู�ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล*อม บริษัทจึงได*ให*ความสําคัญต�อการ
คัดเลือกหรือสรรหาผลิตภัณฑ%ชนิดใหม�ๆ  เข*ามาจําหน�ายเพ่ือตอบสนองความต*องการของลูกค*า โดยบริษัทได*นําเข*าอะลูมิเนียม
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เกรดพิเศษสําหรับทําวัสดุมุงหลังคาเข*ามาจําหน�ายเพ่ือเป+นวัสดุทางเลือกใหม�นอกเหนือจากการใช*วัสดุมุงหลังคาท่ัวไปภายใต*
เครื่องหมายการค*า “K-Roof” ซ่ึงถือเป+นนวัตกรรมใหม�สําหรับเทคโนโลยีก�อสร*างในอนาคต  

 

ด*วยคุณสมบัติพิเศษทางด*านโลหะของอะลูมิเนียมซ่ึงทนต�อการกัดกร�อน สามารถทนต�อฝนและกรดได* จึงทําให*ไม�
เกิดสนิมและไม�รั่วซึม ช�วยยืดอายุการใช*งานให*ยาวนาน สามารถสะท*อนความร*อนได*ดีส�งผลให*อุณหภูมิภายในอาคารไม�สูงข้ึน
ตามสภาพอากาศภายนอก ทําให*เครื่องปรับอากาศทํางานน*อยลง ช�วยประหยัดพลังงาน ประกอบกับหลังคาอะลูมิเนียมมี
นํ้าหนักเบากว�าวัสดุมุงหลังคาประเภทอ่ืนๆ จึงสามารถลดโครงสร*างของหลังคาลงได* รวมท้ังลักษณะการติดตั้งท่ีง�ายและ
รวดเร็ว เคลื่อนย*ายได*สะดวก ทําให*ประหยัดค�าใช*จ�ายในการติดตั้งและขนส�ง นอกจากน้ี หลังคาอะลูมิเนียมยังเป+นวัสดุ
ทรงคุณค�าสามารถนํากลับมารีไซเคิลใช*งานใหม�ได* ซ่ึงถือได*ว�าเป+นการใช*ทรัพยากรธรรมชาติอย�างคุ*มค�าสูงสุด  

 

เพ่ือเป+นการแสดงข*อมูลเชิงปริมาณของผลิตภณัฑ%หลังคาอะลูมเินียมชีท “K-Roof” บริษัทจึงได*นําตัวอย�างผลิตภัณฑ%
ดังกล�าวเข*ารับการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครเหนือเพ่ือทดสอบคุณสมบัติเรื่องการทนต�อการ
กัดกร�อน โดยผลการทดสอบกรดเกลือ 3.5% พบว�าแผ�นหลังคาอะลูมิเนียมชีท K-Roof สามารถทนต�อการกัดกร�อนได*ดีกว�า
วัสดุมุงหลังคาท่ัวไป ด*วยคุณสมบัติของอะลูมิเนียมซ่ึงแตกต�างจากเหล็ก อะลูมิเนียมออกไซด%จะทําหน*าท่ีเป+นช้ันปกปIองไม�ให*
เกิดการกัดกร�อนข้ึนท่ีแผ�นอะลูมิเนียมเมือ่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ซ่ึงเหมาะกับอาคารบ*านเรือนชายฝKYงทะเล โรงเลี้ยงสัตว% โรง
พืชผลเกษตร – สารเคมี ท่ีอยู�ในสภาพแวดล*อมท่ีมีการกัดกร�อนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ี อะลูมิเนียมชีท K-Roof ยังผ�านการรับรองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครธนบุรีใน
การทดสอบคุณสมบัติเรื่องการสะท*อนพลังงานรังสีอาทิตย% (Solar Reflectance) ท่ีทดสอบด*วยเครื่อง Shimadzu UV-3100 
(UV-VIS-NIR Recording Spectrophotometer) โดยค�าการทดสอบท่ีได*จะถูกนํามาคํานวณหาค�าการสะท*อนพลังงานรังสี

ฟJล%มปIองกันการกัดกร�อนท่ีเกิดกับผิวอะลมูิเนียม สนิมท่ีเกิดข้ึนกับผิวของหลังคาเหล็ก 
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อาทิตย%ตามมาตรฐาน ASTME903_82 และทดสอบวัดค�าการคายความร*อนด*วยเครื่อง Emissometer ของบริษัท Devices & 
Services รุ�น AE. จากผลการทดสอบพบว�าอะลูมิเนียมชีท K-Roof จะดูดกลืนความร*อนได*น*อยกว�าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไป ทําให*
อุณหภูมิใต*แผ�นหลังคาอะลูมิเนียมเย็นกว�าวัสดุมุงหลังคาท่ัวไปถึง 3-12 องศา  

 

ชิ้นงาน 
ค'าการสะท!อน 

พลังงานรังสีอาทิตย1 (%) 
ค'าการดูดกลืน 

พลังงานรังสีอาทิตย1 (%) 
ค'าการคายพลังงาน 

ความร!อน 

แผ�นอะลมูิเนียมผิวเรียบ 79.6 20.4 0.10 

แผ�นอะลมูิเนียมผิวส*ม 75.8 24.2 0.14 

แผ�นเหล็กอะลซ้ิูง 58.0 42.0 0.39 
 

ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายท่ีจะเผยแพร�โฆษณาประชาสัมพันธ% รวมท้ังให*ความรู*เก่ียวกับผลิตภัณฑ%ชนิดผ�านสื่อสิ่งพิมพ% 
สื่ออิเล็กทรอนิกส% การฝPกอบรม และการจัดสัมมนาตามสถานท่ีต�างๆ เพ่ือเสริมสร*างความรู* ความเข*าใจ รวมท้ังปลูกฝKงค�านิยม
การใช*ผลิตภัณฑ%ท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล*อมให*เกิดข้ึนกับลูกค*าและผู*ท่ีสนใจท่ัวไป ซ่ึงจะเป+นอีกหนทางหน่ึงในการช�วยดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล*อมให*คงอยู�ต�อไปอย�างยั่งยืน 

 

9.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต'อความรับผิดชอบต'อสังคม 
 

ในป3 2558 ไม�พบการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย�อยท่ีส�งผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคมและ/หรือ
การดําเนินธุรกิจท่ีฝ@าฝ|นกฎหมายในเรื่องเก่ียวกับหลักการท้ัง 8 ข*ออย�างมีนัยสําคัญ 
 

9.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชน1ต'อสังคมและสิ่งแวดล!อม 
 

 ในป3 2558 บริษัทได*เข*าร�วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน%ต�อสังคมและสิ่งแวดล*อม ดังน้ี 
 

• บริจาคแผ�นหลังคาอลูมิเนียมสําหรับสร*างศาลาปฏิบัติธรรมให*กับวัดบ*านเด�นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ*านเด�น) อําเภอ
แม�แตง จังหวัดเชียงใหม�  

• บริจาคอลูมิเนียมม*วนและแผ�นหลังคาอลูมิเนียมสําหรับสร*างกุฏิรับรองพระเถระให*กับวัดห*วยทรายทอง อําเภอโซ�
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

 

9.5 การป8องกันการมีส'วนเกี่ยวข!องกับการคอรัปชั่น 
 

 บริษัทได*กําหนดนโยบายในการดําเนินการต�อต*านการทุจริตคอร%รัปช่ันไว*เป+นลายลักษณ%อักษรในจรรยาบรรณของ
บริษัท ซ่ึงได*ผ�านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล*วเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ% 2558 นอกจากน้ี บริษัทได*มีการดําเนินการ
เพ่ือปIองกันการมีส�วนเก่ียวข*องกับการทุจริตคอร%รัปช่ัน โดยการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู*บริหาร และพนักงานของบริษัท โดย
กําหนดให*การดําเนินการทุกกระบวนการอยู�ในขอบข�ายของกฎหมายอย�างเคร�งครัด หรือถ*าเกิดข*อผิดพลาดในกระบวนการ
ดําเนินงานเน่ืองจากความประมาท รู*เท�าไม�ถึงการณ% ก็ให*รับโทษตามกฎระเบียบ ข*อบังคับของบริษัท รวมท้ังข*อกฎหมายโดย
ไม�มีการว่ิงเต*นให*พ*นผิด  
 

ท้ังน้ี บริษัทได*เปJดโอกาสให*ผู*มีส�วนได*เสียทุกกลุ�มสามารถแจ*งข*อร*องเรียนหรือให*เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการ
ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข*อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถร*องเรียนผ�านทางวาจา จดหมาย อีเมล% เว็บไซต% 
www.ppm.co.th หรือรายงานตรงต�อบริษัทผ�านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงมีการให*ข*อมูลในการ
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ติดต�ออย�างชัดเจนท้ังในเว็บไซต% แบบแสดงรายการข*อมูลประจําป3 (แบบ 56-1) รวมท้ังรายงานประจําป3ของบริษัทเพ่ือให*มีการ
ตรวจสอบข*อมูลและรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเข*าสู�กระบวนการพิจารณาตามข้ันตอนต�อไป  
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10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ% 2559 โดยมีกรรมการอิสระท้ัง 2 ท*าน
และกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท*านเข0าร*วมประชุมด0วย คณะกรรมการบริษัทได0ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดย
การซักถามข0อมูลจากฝ6ายบริหารแล0วสรุปได0ว*า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด0านต*างๆ 5 
องค%ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค%กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข0อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว*าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 
โดยบริษัทได0จัดให0มีบุคลากรอย*างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได0อย*างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในใน
เรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย*อยให0สามารถป=องกันทรัพย%สินของบริษัทและบริษัทย*อยจากการท่ี
กรรมการหรือผู0บริหารนําไปใช0โดยมิชอบหรือโดยไม*มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย0งและบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันอย*างเพียงพอแล0ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข0ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว*าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอแล0วเช*นกัน  
 

10.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู)สอบบัญชีต,างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 

- ไม*มี - 
 

10.3 หัวหน)างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ครั้งท่ี 4 ได0มีมติแต*งตั้งนางสาวรัตนาภรณ% 
เพลินสุขดี ให0ดํารงตําแหน*งหัวหน0างานผู0ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต*วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 เน่ืองจากเปDนผู0มี
ประสบการณ%ในการปฏิบัตงิานด0านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข0ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข0องกับการปฏิบัติงาน
ด0านการตรวจสอบภายใน ได0แก* หลักสูตร CAE Forum 2013 หัวข0อ “บทบาทของผู0ตรวจสอบภายในและความคาดหวังของ 
Board/AC/CEO ต*อคุณภาพงานตรวจสอบภายในเพ่ือมุ*งสู*เป=าหมายการเติบโตอย*างยั่งยืน” หลักสูตร CG Forum 4/2556 
หัวข0อ “กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน "The Update COSO's 2013 Internal Control: what the Board and 
Managements should do" นอกจากน้ี ยังมีความเข0าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นว*ามีความเหมาะสม
ท่ีจะปฏิบัติหน0าท่ีดังกล*าวได0อย*างเหมาะสมเพียงพอ 
 

 ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแต*งตั้ง ถอดถอน โยกย0ายผู0ดํารงตําแหน*งหัวหน0าหน*วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต0องผ*านการอนุมัติหรือได0รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บริษัทและบริษัทย�อยได�มีการตกลงเข�าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยรายการดังกล�าวเป#นรายการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทและบริษัทย�อยและเป#นไปตามเง่ือนไขการค�าท่ัวไป ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติให�ฝ,ายจัดการมีอํานาจ
เข�าทํารายการระหว�างกันท่ีมีเง่ือนไขการค�าท่ัวไป โดยฝ,ายจัดการสามารถทําธุรกิจดังกล�าวหากธุรกรรมเหล�าน้ันมีข�อตกลงทาง
การค�าในลักษณะเดียวกันกับท่ีวิญ0ูชนจะพึงกระทํากับคู�สัญญาท่ัวไปในสถานการณ5เดียวกันด�วยอํานาจต�อรองทางการค�าท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป#นกรรมการ ผู�บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง 

 

สําหรับงวดบัญชีรายป8สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย�อยมีรายการกับบุคลท่ีเก่ียว
โยงกันโดยผู�สอบบัญชีของบริษัทได�เป>ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน�าท่ีสอบทานแล�วและมีความเห็นว�า รายการระหว�างกันทุกรายการเป#นการทํารายการอย�างสมเหตุสมผลและเป#นไปในทาง
การค�าปกติ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี  
 
 
  
 

11. รายการระหว�างกัน 
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11.1 การทํารายการระหว�างกัน 
 

รายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งในป8 2557 และป8 2558 มีดังนี้  
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

     

1. บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง 
จํากัด (PFP)  
– ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ5
ชนิดอ�อนตัว 

ลักษณะรายการ 
1. รายได�จากการขายสินค�า 
2. ลูกหนี้การค�า 
3. ซื้อสินค�า 
4. เจ�าหนี้การค�า 
5. ซื้อทรัพย5สิน 
6. ขายทรัพย5สิน 
7. ลูกหนี้อื่น 
 

ลักษณะความสัมพันธ5 
PFP เป#นบริษัทย�อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ�น
ในสัดส�วนร�อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน 
บริษัทมีอํานาจควบคุมการบริหารงานของ PFP 
ทั้งหมด 

 
11.718 
5.695 

- 
- 

0.215 
- 

0.001 
 

 
17.517 
16.488 
0.037 

- 
0.018 
63.20 
7.620 

 

บริษัทขายสินค�าที่เป#นวัสดุและวัตถุดิบให�กับ PFP เพื่อนําไปผลิต
สินค�าตามคําสั่งซื้อให�กับลูกค�าของ PFP โดยบริษัทกําหนดราคาขาย
สินค�าให� PFP โดยพิจารณาจากต�นทุนสินค�าบวกด�วยอัตรากําไรขั้นต�น 
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขทางการค�าเช�นเดียวกันกับการขายสินค�าให�กับ
ลูกค�ารายอื่นๆ โดยสินค�าส�วนใหญ�ที่จําหน�ายให�กับ PFP บริษัทเป#น
ผู�แทนจําหน�ายและผู�นําเข�าโดยตรง 
 

บริษัทซื้อสินค�าที่เป#นวัตถุดิบจาก PFP เพื่อจําหน�ายตามคําสั่งซื้อของ
ลูกค�ารายหนึ่ง โดยราคาซื้อเป#นไปตามราคาตลาด 
 
บริษัทซื้อทรัพย5สินประเภทเครื่องใช�และอุปกรณ5สํานักงานจาก PFP 
โดยราคาซื้อเป#นไปตามราคาตลาด  

บริษัทขายทรัพย5สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ5ให�กับ PFP โดย
บริษัทเป#นผู�นําเข�า บริษัทกําหนดราคาขาย โดยพิจารณาจากต�นทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ5บวกค�าใช�จ�ายในการจัดการต�างๆ และบวก
ด�วยอัตรากําไรขั้นต�น  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

สําหรับรายการลูกหนี้อื่นเป#นการขายทรัพย5สินประเภทเครื่องจักรและ
อุปกรณ5ให�กับ PFP  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวเป#นไปตาม
ความจําเป#นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป#นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 

     

2. บริษัท โซลาร5 พีพีเอ็ม จํากัด (Solar PPM) 
– ประกอบธุรกิจเป#นตัวแทนและให�บริการ 
ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ5 ผลิต
กระแสไฟฟUาโดยใช�พลังงานทางเลือก 
 
 
 

ลักษณะรายการ 
1. รายได�จากการขายสินค�า 
2. ลูกหนี้การค�า 
3. ซื้อสินค�า 
4. ลูกหนี้อื่น 
5. รายได�อื่น 
 
ลักษณะความสัมพันธ5 
Solar PPM เป#นบริษัทย�อยของบริษัท โดยบริษัท
ถื อ หุ� น ใน สัดส� วนร�อยละ  99.96 ของทุนจด
ทะเบียน บริษัทมีอํานาจควบคุมการบริหารงาน
ของ Solar PPM ทั้งหมด 

 
- 
- 
- 

0.074 
- 

 
3.012 
3.200 
5.265 
0.105 
0.578 

บริษัทขายสินค�าที่เป#นวัสดุและวัตถุดิบให�กับ Solar PPM เพื่อนําไป
จําหน�ายตามคําสั่งซื้อให�กับลูกค�าของ Solar PPM โดยบริษัทกําหนด
ราคาขายสินค�าให� Solar PPM โดยพิจารณาจากต�นทุนสินค�าบวก
ด�วยอัตรากําไรขั้นต�น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขทางการค�าเช�นเดียวกัน
กับการขายสินค�าให�กับลูกค�ารายอื่นๆ เนื่องจากสินค�าดังกล�าว PPM 
เป#นผู�นําเข�าโดยตรง ซึ่งในขณะนั้น Solar PPM ยังอยู�ในระหว�าง
ดําเนินการจัดตั้งบริษัท 
 
บริษัทซื้อสินค�าที่เป#นวัตถุดิบจาก Solar PPM เพื่อจําหน�ายตามคําสั่ง
ซื้อของลูกค�ารายหนึ่ง โดยราคาซื้อเป#นไปตามราคาตลาด 
 
บริษัทได�เรียกเก็บค�าใช�จ�ายในการบริหารจัดการกับ Solar PPM  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวเป#นไปตาม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

ความจําเป#นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป#นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 

     

3. บริษัท พรพรหมดิสทริบิวชั่น จํากัด (PPD) 
– ประกอบธุรกิจ นําเข� าและจัดจํ าหน� าย
อะไหล�สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

ลักษณะรายการ 
1. รายได�จากการขายสินค�า 
2. ลูกหนี้การค�า 
3. ซื้อสินค�า 
4. เจ�าหนี้การค�า 
5. ซื้อสินทรัพย5 
 
ลักษณะความสัมพันธ5 
ผู�บริหารและผู�ถือหุ�นใน PPD มีความเกี่ยวข�อง
เป#นเครือญาติกับนายชํานาญ พรพิไลลักษณ5 
กรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

 
0.005 

- 
0.131 
0.010 

- 

 
- 
- 

0.142 
0.005 
0.141 

 
 

บริษัทขายสินค�าให�กับ PPD เพื่อนําไปจําหน�ายต�อให�กับลูกค�าของ 
PPD โดยบริษัทกําหนดราคาขายสินค�าให� PPD โดยพิจารณาจาก
ต�นทุนสินค�าบวกด�วยอัตรากําไรขั้นต�น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขทางการ
ค�าเช�นเดียวกันกับการขายสินค�าให�กับลูกค�ารายอื่นๆ  
 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม�ได�มีการเก็บสตWอคสินค�าประเภทข�อต�อต�างๆ 
เช�น ท�อทองแดงยี่ห�ออื่นๆ ลวดเชื่อม ข�ออ�อนทองแดง ฯลฯ บริษัทจึง
ได�สั่งซื้อสินค�าดังกล�าวจาก PPD ในราคาตลาดเพื่อนํามาจัดจําหน�าย
ให�แก�ลูกค�าของบริษัท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวเป#นไปตาม
ความจําเป#นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป#นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 

     

4. นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ5 ลักษณะรายการ 
ค�าเช�าจ�าย 
 

 
 
ลักษณะความสัมพันธ5 
มารดาของนายชํานาญ พรพิไลลักษณ5 กรรมการ

 
1.055 

 
1.055 

 

บริษัททําสัญญาเช�าอาคารสํานักงาน 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช�สอยรวม 
650 ตร.ม.จากนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ5 โดยมีระยะเวลาการเช�า 3 
ป8 เริ่มตั้งแต�วันที่ 1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2560 ในอัตราค�าเช�าราย 3 
เดือน งวดละ 263,700 บาท ซึ่งเป#นอัตราเดียวกับสัญญาเช�าระหว�าง
น าง เตื อ น ใจ  พ ร พิ ไล ลั ก ษ ณ5  กั บ สํ า นั ก งาน ท รั พ ย5 สิ น ส� วน
พระมหากษัตริย5 (ราคาทุน) ซึ่งมีระยะเวลาการเช�า 3 ป8 เริ่มตั้งแต�
วันที่ 1 ส.ค.2557 – 31 ก.ค.2560 ในอัตราค�าเช�ารายเดือนๆ ละ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

และผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 87,900 บาท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
อัตราค�าเช�าดังกล�าวเป#นไปตามอัตราค�าเช�าที่สํานักงานทรัพย5สินส�วน
พระมหากษัตริย5เรียกเก็บตามจริง เป#นรายการที่มีความสมเหตุสมผล 
โดยผู�ให�เช�ามิได�มีส�วนได�เสียหรือได�รับผลประโยชน5ใดๆ จากการให�เช�า
อาคาร 

 

รายการเงินให�กู�ยืมระหว�างบริษัทกับบริษัทย�อยและกรรมการ 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

     

1. บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง 
จํากัด (PFP)  
– ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุ
ภัณฑ5ชนิดอ�อนตัว 
 
 

ลักษณะรายการ 
PFP กู�ยืมเงินจากบริษัท 
ดอกเบี้ยค�างรับ 
ดอกเบี้ยรับ 
 

 
 
ลักษณะความสัมพันธ5 
PFP เป#นบริษัทย�อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ�น
ในสัดส�วนร�อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียน บริษัท
มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของ PFP ทั้งหมด 

 
43.000 
0.616 
1.203 

 
3.000 
0.034 
0.567 

บริษัทให�การสนับสนุนทางการเงินแก�บริษัท PFP เพื่อใช�เป#นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษัทในช�วงเริ่มต�นประกอบกิจการ โดยในป8 2558 
บริษัท PFP ได�ชําระคืนต�นเงินพร�อมดอกเบี้ย จากต�นเงิน 40.00 ล�าน
บาท คงเหลือสัญญากู�ยืมเงินกับบริษัทจํานวน 1 ฉบับ ต�นเงิน 3.00 
ล�านบาท โดยสัญญาดังกล�าวลงวันที่ 20 ส.ค.2558 อัตราดอกเบี้ยร�อย
ละ 3.10 ต�อป8 กําหนดชําระต�นเงินพร�อมดอกเบี้ยในวันที่ 15 ส.ค.
2559 

  
หมายเหตุ : บริษัทอ�างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ระยะสั้นที่บริษัทได�รับ
จากธนาคารพาณิชย5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวเป#นไปตาม
ความจําเป#นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป#นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 

     

2. บริ ษั ท  โซลาร5  พี พี เอ็ ม  จํ ากั ด  (Solar 
PPM)  
– ประกอบธุรกิจเป#นตัวแทนและให�บริการ 
ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ5ผลิต
กระแสไฟฟUาโดยใช�พลังงานทางเลือก 
 

ลักษณะรายการ 

Solar PPM กู�ยืมเงินจากบริษัท 
ดอกเบี้ยค�างรับ 
ดอกเบี้ยรับ 
 

ลักษณะความสัมพันธ5 
Solar PPM เป#นบริษัทย�อยของบริษัท โดยบริษัท
ถื อ หุ� น ใน สัดส� วนร� อยละ  99.96 ของทุน จด
ทะเบียน บริษัทมีอํานาจควบคุมการบริหารงาน
ของ Solar PPM ทั้งหมด 

 
- 
- 
- 

 
8.000 
0.093 
0.093 

บริษัทให�การสนับสนุนทางการเงินแก�บริษัท Solar PPM เพื่อใช�เป#น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทในช�วงเริ่มต�นประกอบกิจการ โดยในป8 
2558 บริษัท Solar PPM ได�ทําสัญญากู�ยืมเงินกับบริษัท ลงวันที่ 17 
ส.ค.2558 อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 3.10 ต�อป8 กําหนดชําระต�นเงิน
พร�อมดอกเบี้ยในวันที่ 1 ส.ค.2559 
  
หมายเหตุ : บริษัทอ�างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ระยะสั้นที่บริษัทได�รับ
จากธนาคารพาณิชย5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวเป#นไปตาม
ความจําเป#นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป#นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 
 
 

     

3. นางกนกกร  แทนไกรศร 
 

ลักษณะรายการ 

เจ�าหนี้อื่น 
 

ลักษณะความสัมพันธ5 
กรรมการและผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท 

 
1.241 

 
1.093 

 

นางกนกกร แทนไกรศร ได�สํารองเงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป#นค�าใช�จ�ายใน
การดําเนินงานต�างๆ รวมถึงงานประชาสัมพันธ5ศูนย5การค�า เดอะ 
ศาลายา มอลล5 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ลักษณะรายการและความสัมพันธ# 
มูลค�ารายการ (ล�านบาท) 

ความจําเป)นและสมเหตุสมผล 
ป, 2557 ป, 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวเป#นไปตาม
ความจําเป#นและมีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป#นการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท 
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11.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว�างกัน 
 

บริษัทกําหนดข้ันตอนในการทํารายการระหว�างกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งว�า ผู�บริหารและผู�มีส�วน
ได�เสียจะไม�สามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุมัติรายการดังกล�าว โดยบริษัทจะจัดให�คณะกรรมการตรวจสอบเป#นผู�ให�
ความเห็นเก่ียวกับความจําเป#นของการเข�าทํารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด�านราคาของรายการน้ัน โดย
พิจารณาจากเง่ือนไขต�างๆ ให�เป#นไปตามลักษณะการดําเนินการค�าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว�างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะ
จัดให�มีบุคคลท่ีมีความรู� ความชํานาญพิเศษ เช�น ผู�สอบบัญชี หรือผู�ประเมินราคาอิสระ หรือสํานักงานกฎหมาย เป#นต�น ท่ีเป#น
อิสระจากบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งเป#นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว�างกันดังกล�าว ความเห็นของบุคคลท่ีมี
ความรู�ความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือผู�ถือหุ�น แล�วแต�กรณี ท้ังน้ี บริษัทจะเป>ดเผยรายการระหว�างกันไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได�รับการ
ตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีของบริษัท 
 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะต�องดูแลให�บริษัทปฏิบัติให�เป#นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย5และตลาด
หลักทรัพย5 ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย5แห�งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ข�อกําหนดเก่ียวกับการเป>ดเผยข�อมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการได�มาหรือจําหน�ายทรัพย5สินท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัท
ย�อย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีด�วย 
 

11.3 แนวโน�มการทํารายการระหว�างกันในอนาคต 
 

ในอนาคตบริษัทคาดว�าการซ้ือขายสินค�าระหว�างบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งจะมีเพียงบริษัท พรพรหม ดิสทริ
บิวช่ัน จํากัด (“PPD”) เท�าน้ัน ซ่ึงการทําธุรกรรมยังคงเกิดข้ึนอย�างต�อเน่ืองตามความจําเป#น เน่ืองจากรายการดังกล�าวเกิดข้ึนตาม
คําสั่งซ้ือจากลูกค�าของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข�อง โดยจะเป#นการอํานวยความสะดวกให�แก�ลูกค�าเท�าน้ัน ถึงแม�ว�า PPD จะมีการ
จําหน�ายสินค�าบางประเภทท่ีเหมือนกับสินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน�ายอยู�ในปbจจุบัน เช�น ท�อทองแดง ลวดเช่ือม เป#นต�น  
 

อย�างไรก็ตาม สินค�าดังกล�าวเป#นสินค�าท่ีมีคุณภาพท่ีแตกต�างกันและผลิตจากผู�ผลิตคนละราย ดังน้ัน ฐานลูกค�าของ
สินค�าดังกล�าวของบริษัทและ PPD จึงแยกตลาดกันอย�างชัดเจน ท้ังน้ี บริษัทและ PPD จะไม�ประกอบธุรกิจท่ีเป#นการแข�งขัน
กันในอนาคต โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะมุ�งเน�นการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลประโยชน5ของบริษัทและผู�ถือหุ�นโดยรวมเป#น
สําคัญ  
 

ในการทํารายการระหว�างกันดังกล�าว บริษัทจะกําหนดเง่ือนไขต�างๆ ให�เป#นไปตามเง่ือนไขการค�าโดยท่ัวไปและเป#นราคา
ตลาดเช�นเดียวกับราคาท่ีคิดกับบุคคลภายนอก ท้ังน้ี บริษัทจะจัดให�คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู�สอบบัญชีหรือผู�เช่ียวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและให�ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมท้ังความเหมาะสมของราคาและดําเนินการตามข้ันตอน
การอนุมัติการทํารายการระหว�างกันตามท่ีระบุไว�ในข�อ 12.2  
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ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 

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

ผลการดําเนินงาน       

รายได	ขายสุทธิ  1,565.66 99.03 1,314.91 98.59 1,292.46 98.36 

รายได	จากการให	เช�าและให	บริการ 0.00 0.00 6.88 0.52 8.07 0.61 

รายได	อื่น 15.41 0.97 11.99 0.90 13.48 1.03 

รวมรายได	 1,581.07 100.00 1,333.78 100.00 1,314.01 100.00 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป0 39.90 2.52 14.71 1.11 (16.47) (1.25) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป0 39.90 2.52 15.18 1.14 (16.47) (1.25) 

ฐานะทางการเงิน       

สินทรัพย3หมุนเวียน 827.64 64.74 820.05 63.86 826.57 60.79 

สินทรัพย3รวม 1,278.43 100.00 1,284.20 100.00 1,359.72 100.00 

หน้ีสินรวม 714.59 55.90 721.17 56.16 822.75 60.51 

ส�วนของผู	ถือหุ	น 563.84 44.10 563.03 43.84 536.97 39.49 

 

อัตราส�วนทางการเงิน ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 

อัตราส�วนสภาพคล�อง เท�า 1.21 1.17 1.14 

อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู	ถือหุ	น เท�า 1.27 1.28 1.53 

อัตรากําไรสุทธิ ร	อยละ 2.55 1.11 (1.27) 

อัตราผลตอบแทนผู	ถือหุ	น ร	อยละ 7.22 2.61 (2.99) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย3 ร	อยละ 3.3 1.10 (1.20) 

 

12. ข
อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
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13.1 ภาพรวมผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 
 

1) ภาพรวมการดําเนินงานในป"ท่ีผ#านมา 
 

 บริษัทประกอบธุรกิจเป�นผู�จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ"โลหะเพ่ือใช�เป�นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมและวัสดุเพ่ือใช�ใน
งานก�อสร�าง นอกจากน้ี ยังได�ขยายการลงทุนสู�ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย"เพ่ือให�เช�า รวมท้ังจัดตั้งบริษัทย�อยเพ่ิมข้ึนอีก 2 
แห�งในป6 2556 และป6 2557 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน�ายบรรจุภัณฑ"ชนิดอ�อนตัว และเป�นตัวแทนจําหน�ายและให�บริการ
ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ"ผลิตกระแสไฟฟ;าโดยใช�พลังงานทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือจากพลังงานสิ้นเปลือง  
 

 ท้ังน้ี ในป6 2558 บริษัทมีรายได�ลดลงจากเดิม จํานวน 19.77 ล�านบาท เน่ืองจากลูกค�าในกลุ�มภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและอุตสาหกรรมก�อสร�างต�างได�รับผลกระทบจากสถานการณ"ทางการเมืองภายในประเทศท่ียืดเยื้อมาตั้งแต�ช�วงปลายป6 
2556 จนถึงไตรมาส 2 ของป6  2557 และถึงแม�ว�าสถานการณ"ทางการเมืองจะเริ่มคลี่คลายในช�วงครึ่ งป6หลั ง แต�
ภาคอุตสาหกรรมในหลายๆ ภาคส�วนก็ยังชะลอการผลิตและการลงทุนเพ่ือรอดูความชัดเจนของเศรษฐกิจ 
 

2) ผลการดําเนินงาน 
 

ก) รายได& 
 

 

สําหรับป" สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ป" 2557 ป" 2558 
เพ่ิม / (ลด) 

จํานวน ร&อยละ 

รายได& :     

รายได�จากการขายสุทธิ 1,314.91 1,292.46 (22.45) (1.71) 

รายได�จากการให�เช�าและให�บริการ 6.88 8.07 1.19 17.35 

รายได�อ่ืน 11.99 13.48 1.48 12.35 

รวมรายได& 1,333.78 1,314.01 (19.77) (1.48) 

ค#าใช&จ#าย :     

ต�นทุนขาย 1,148.84 1,114.89 (33.95) (2.95) 

ต�นทุนจากการให�เช�าและให�บริการ 18.24 26.44 8.20 44.97 

ค�าใช�จ�ายในการขาย 56.35 47.38 (8.97) (15.92) 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 81.00 93.65 12.65 15.61 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่น (3.86) 39.41 43.27 1,120.53 

รวมค#าใช&จ#าย 1,300.57 1,321.77 21.20 1.63 

รายได�สูงกว�า (ต่ํากว�า) ค�าใช�จ�าย 33.21 (7.76) (40.97) (123.37) 

13. การวิเคราะห:และคําอธิบายของฝ=ายจัดการ (MD&A) 
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ผลิตภัณฑ:และบริการ ป" 2557 ป" 2558 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

จํานวน ร&อยละ 

กลุ�มผลิตภัณฑ"วัตถุดิบอุตสาหกรรม    932.67    911.16  (21.51)  (2.31)  

กลุ�มผลิตภัณฑ"วัสดุก�อสร�าง      382.24    381.30          (0.94)           (0.25)  

รวม   1,314.91 1,292.46       (22.45)           (1.71)  

 

 ในป6 2558 บริษัทมีรายได�รวมท้ังสิ้น 1,314.01 ล�านบาท ลดลงจากป6 2557 จํานวน 19.77 ล�านบาท หรือคิดเป�น
ร�อยละ 1.48 โดยบริษัทมีรายได�จากการขายสุทธิลดลง จํานวน 22.45 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับป6ท่ี
ผ�านมา  ซ่ึงถือว�าผลประกอบการในป6 2558 ลดลงกว�าป6 2557 เล็กน�อย  เน่ืองจากกําลังการซ้ือในประเทศหดตัวและการ
ส�งออกปรับลดลง เป�นผลให�ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอย�างต�อเน่ือง  นอกจากน้ีเกษตรกรส�วนใหญ�ยังประสบกับปKญหาภัย
แล�งทําให�ไม�สามารถเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรได�พอเพียง  อย�างไรก็ดีในป6 2559 บริษัทคาดว�าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน�ม
ปรับตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนในช�วงครึ่งป6หลัง  เน่ืองจากรัฐบาลมีการลงทุนในหลายโครงการขนาดใหญ�ซึ่งเป�นโครงสร�างพ้ืนฐานของ
ประเทศและกําลังจะเริ่มดําเนินการก�อสร�าง    
   

 ท้ังน้ี ในป6ท่ีผ�านมาบริษัทมีรายได�จากการให�เช�าและให�บริการพ้ืนท่ีในโครงการเดอะ ศาลายา คอมมูนิตี้มอลล"  
จํานวน 8.07 ล�านบาท และมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ิมข้ึน 43.27 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ (1,120.53) สําหรับ
รายได�อ่ืนเพ่ิมข้ึน จํานวน 1.48 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 12.35 เมื่อเทียบกับป6 2557 บริษัทมีรายได�อ่ืนเพ่ิมข้ึนจากเงิน
ประกันผลงานการก�อสร�างจํานวนเงิน 4.57 ล�านบาท เน่ืองจากผู�รับเหมาผิดเง่ือนไขในสัญญาก�อสร�างโครงการเดอะศาลายา 

 

ข) ต&นทุนขายและค#าใช&จ#าย 
 

ต�นทุนขายและบริการ 
 

ในป6 2558 บริษัทมีต�นทุนขายและต�นทุนจากการให�เช�าและให�บริการ จํานวน 1,141.33 ล�านบาท ลดลงจากป6ก�อน 
25.75 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2.21 เมื่อพิจารณาสัดส�วนต�นทุนขายและบริการต�อยอดขายป6 2558 คิดเป�นร�อยละ 87.76 
ลดลงจากป6ก�อนร�อยละ 0.54 สัดส�วนมีการปรับลดลงในทิศทางเดียวกัน 

 

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 
 

บริษัทมีค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารในป6 2558 เท�ากับ 141.03 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก�อน 3.68 ล�านบาท 
คิดเป�นร�อยละ 2.68 ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป6ก�อน แม�บริษัทจะมียอดขายลดลงจากป6ก�อนหน�าเล็กน�อย 
เน่ืองจากบริษัทยังคงต�องใช�งบประมาณในการประชาสัมพันธ" ส�งเสริมการขายและจัดกิจกรรมการตลาด เพ่ือรักษาฐานลูกค�า
และยอดขาย ท้ังน้ี เน่ืองจากการแข�งขันท่ีทวีความรุนแรงท�ามกลางกําลังการซ้ือท่ีหดตัว  

 

ต�นทุนทางการเงิน 
 

บริษัทมีต�นทุนทางการเงินในป6 2558 เท�ากับ 14.78 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6ก�อน 2.74 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 
22.67 เนื่องจากบริษัทต�องใช�เงินลงทุนกับการก�อสร�างและการปรับปรุงพื้นเช�ามาก สําหรับโครงการเดอะ ศาลายา โดย
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หากพิจารณาอัตราส�วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียพบว�าความสามารถในการชําระดอกเบ้ียของบริษัทในป6 2558 
เท�ากับ 2.40 เท�า ลดลงจากป6ก�อน 1.56 เท�า เน่ืองจากป6 2558 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานลดลง 

 

ภาษีเงินได�นิติบุคคล 
 

ในป6 2558 บริษัทไม�มีภาระภาษีเงินได�นิติบุคคล เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจากการดําเนินงาน  
 

กําไรสุทธิ 
 

ในป6 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ เท�ากับ 16.47 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ (1.27) ของรายได�จากการขายสุทธิและ
รายได�จากการให�เช�าและให�บริการ ลดลงจากป6 2557 ท่ีมีผลกําไรสุทธิเท�ากับ 14.71 ล�านบาท หรือคิดเป�นร�อยละ 1.11 ของ
รายได�จากการขายสุทธิและรายได�จากการให�เช�าและให�บริการ ส�งผลให�สัดส�วนกําไรสุทธิต�อรายได�จากการขายสุทธิและรายได�
จากการให�เช�าและให�บริการลดลงร�อยละ 2.38 หรือกําไรสุทธิลดลงประมาณ 211.95% เมื่อเทียบกับป6ก�อน เน่ืองจากเหตุดังน้ี 

 

o ยอดขายลดลงเล็กน�อยเมื่อเทียบกับป6ก�อนหน�า เน่ืองจากยังขาดปKจจัยและกําลังการซ้ือภายในประเทศหดตัว  รวมถึง
การส�งออกปรับตัวลดลง ทําให�คําสั่งซ้ือโดยรวมลดลงด�วย  ส�งผลให�ภาวะเศรษฐกิจยังคงซบเซาอย�างต�อเน่ือง   

o ในส�วนของต�นทุนขายและบริการ รวมท้ังค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เป�นผลมาจากการใช�
งบประมาณในการประชาสัมพันธ" ส�งเสริมการขายและจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกค�าและยอดขาย  
รวมท้ังการว�าจ�างงานบุคคลากรเพ่ิมเพ่ือรองรับงานท่ีบริษัทมีแผนขยายธุรกิจ 

 

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น 
 

เมื่อพิจารณาถึงกําไรต�อหุ�นจะเห็นว�าขาดทุนต�อหุ�น (ข้ันพ้ืนฐาน) ของป6 2557-2558 (คํานวณโดยใช�มูลค�าท่ีตราไว�
เท�ากับ 1 บาทต�อหุ�น) เท�ากับ 0.092 และ (0.104) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (Return on 
Equity : ROE) จะเห็นว�าอัตราผลตอบแทนดังกล�าวปรับตัวลดลงตามกําไรสุทธิท่ีลดลง โดยในป6 2557-2558 บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนผู�ถือหุ�นเท�ากับร�อยละ 2.61 และร�อยละ (2.99) ตามลําดับ และเช�นเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย"
รวมของบริษัทก็ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยในป6 2557-2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย"รวมเท�ากับร�อย
ละ 1.10 และร�อยละ (1.20) ตามลําดับ 

 

ค. ฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย" 
 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย"รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 
เท�ากับ 1,284.20 ล�านบาท และ 1,359.72 ล�านบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 75.52 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 5.88 ท้ังน้ี 
รายละเอียดของสินทรัพย"หลักท่ีสําคัญของบริษัทสามารถสรุปได�ดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค�า 
 

บริษัทมียอดลูกหน้ีการค�าก�อนหักค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 225.82 ล�านบาท และ 247.38 ล�านบาท 
ตามลําดับ คิดเป�นสัดส�วนต�อสินทรัพย"รวมเท�ากับร�อยละ 17.58 และ 18.19 ตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยในป6 2558 
ประมาณ 66.50 วัน ซ่ึงน�อยลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยในป6 2557 ท่ีประมาณ 0.13 วัน อย�างไรก็ตาม ยังคง
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สอดคล�องกับนโยบายในการให�เครดิตกับลูกค�าท่ีบริษัทกําหนดไว�ประมาณ 30-120 วัน ข้ึนอยู�กับประเภทของผลิตภัณฑ"และ
สถานะของลูกค�า โดยในป6 2558 บริษัทมีสัดส�วนลูกหน้ีการค�าก�อนหักค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต�อรายได�จากการขายเท�ากับร�อย
ละ 19.02 ในขณะท่ีสัดส�วนดังกล�าวคิดเป�นร�อยละ 17.08 ในป6 2557  

 

ระยะเวลาค&างชําระ 
31 ธ.ค.2557 31 ธ.ค.2558 

ล&านบาท ร&อยละ ล&านบาท ร&อยละ 

ยังไม�ถึงกําหนดชําระ 144.34 63.92 165.18 66.77 

เกินกําหนด :     

- น�อยกว�าหรือเท�ากับ 3 เดือน  70.35 31.15 61.76 24.97 

- มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2.62 1.16 4.98 2.01 

- มากกว�า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1.31 0.58 7.04 2.85 

- มากกว�า 12 เดือนข้ึนไป 7.20 3.19 8.42 3.40 

รวม 225.82 100.00 247.38 100.00 

หัก ค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (7.32)  (7.92)  

ลูกหนีก้ารค&า – สุทธ ิ 218.50  239.46  
 

จากตารางข�างต�น จะเห็นได�ว�า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีการค�าท่ียังไม�ถึง
กําหนดชําระของบริษัทมีสัดส�วนร�อยละ 63.92 และร�อยละ 66.77 ของยอดลูกหน้ีการค�ารวม ตามลําดับ โดยลูกหน้ีท่ีค�าง
ชําระเกินกําหนดส�วนใหญ�ล�วนแล�วแต�เป�นลูกหน้ีช้ันดี แต�บริษัทยังไม�สามารถเรียกเก็บเงินได�เน่ืองจากอยู�ระหว�างรอให�ถึงงวด
การวางบิลของลูกค�าหรือเป�นการทยอยส�งสินค�าให�แก�ลูกค�า ทําให�บริษัทยังไม�สามารถวางบิลได�จนกว�าบริษัทจะส�งสินค�าจน
ครบตามจํานวนท่ีลูกค�าได�สั่งซ้ือไว�  

 

ท้ังน้ี บริษัทได�พิจารณาตั้งสํารองค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป6 2557 จํานวน 7.32 ล�านบาท และ 7.92 ล�านบาท 
ในป6 2558 โดยบริษัทมีนโยบายในการตัง้ค�าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูเต็มจํานวนสําหรบัลูกหน้ีท่ีไม�มกีารเคลื่อนไหวและค�างชําระเกิน
กว�า 360 วัน นอกจากน้ี บริษัทอาจพิจารณาตั้งค�าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ีไม�มีการเคลื่อนไหวและค�างชําระเกินกว�า 
240 วัน แต�ไม�เกิน 360 วัน โดยฝ]ายบัญชีและฝ]ายการตลาดจะร�วมกันพิจารณาโดยแบ�งออกเป�น 2 กรณี คือ สํารองเต็ม
จํานวนสําหรับยอดหน้ีท่ีพิจารณาแล�วเห็นว�ามีแนวโน�มจะเรียกเก็บหน้ีไม�ได�และจะตั้งสํารองครึ่งหน่ึงสําหรับยอดหน้ีท่ีพิจารณา
แล�วเห็นว�ายังมีแนวโน�มท่ีจะสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกค�าได�อีก   
 

สินค�าคงเหลือ 
 

บริษัทมีสินค�าคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท�ากับ 565.89 ล�านบาท และ 583.58 ล�านบาท ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงคิดเป�นอัตราส�วนสินค�าคงเหลือต�อสินทรัพย"รวมท้ังหมดเท�ากับร�อยละ 41.62 และร�อยละ 45.44 
ตามลําดับ เน่ืองจากเดือนธันวาคม 2558 มีวันหยุดตามประเพณีมาก  ลูกค�าส�วนใหญ�ชะลอการรับเข�าสินค�า อย�างไรก็ดี สินค�า
ท่ีบริษัทรับเข�าช�วงสิ้นป6 2558 ส�วนใหญ�รอส�งมอบให�ลูกค�าตามคําสั่งซ้ือในช�วงต�นป6 2559 และสํารองให�แก�ลูกค�าตามนโยบาย
ของบริษัทด�วย ส�งผลให�สินค�าคงเหลือเมื่อเทียบกับยอดขายเพ่ิมข้ึน โดยอัตราส�วนหมุนเวียนสินค�าคงเหลือของบริษัทในป6 
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2558 เท�ากับ 1.94 ครั้ง หรือคิดเป�นระยะเวลาในการขายสินค�าเฉลี่ยประมาณ 188 วัน เปรียบเทียบกับในป6 2557 อัตราส�วน
หมุนเวียนสินค�าคงเหลือและระยะเวลาการขายสินค�าเฉลี่ยมีจํานวนเท�ากับ 2.04 ครั้ง และ 179 วัน ตามลําดับ 

 

การตั้งสํารองสําหรับสินค�าคงเหลือของบริษัทน้ัน เน่ืองจากบริษัทเป�นผู�จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ"โลหะซ่ึงเป�นวัสดุ
พ้ืนฐานท่ีใช�เป�นวัตถุดิบอุตสาหกรรมและวัสดุสําหรับงานระบบในการก�อสร�าง ดังน้ัน สินค�าท่ีบริษัทจัดจําหน�ายส�วนใหญ�จึง
เป�นสินค�าท่ีไม�มีการล�าสมัยและไม�มสี�วนสูญเสียจากการเก็บรักษา รวมท้ังสินค�าคงเหลือส�วนใหญ�จะมีคําสั่งซ้ือจากลูกค�ารองรับ
อยู� เพียงรอกําหนดส�งมอบท่ีแน�นอน ท้ังน้ี เน่ืองจากการสั่งซ้ือสินค�าของบริษัทเป�นการสั่งซ้ือตามยอดสั่งซ้ือล�วงหน�าจากลูกค�า
บวกด�วยปริมาณสินค�าท่ีสํารองให�แก�ลูกค�าตามนโยบายของบริษัท ทําให�บริษัทไม�มีนโยบายในการตั้งสํารองสินค�าคงเหลือ
ล�าสมัย  

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ" 
 

สินทรัพย"ถาวรส�วนใหญ�ของบริษัท ประกอบด�วย ท่ีดินและอาคารคลังสินค�าท่ีตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม และท่ี
ตําบลหนองข�างคอก จังหวัดชลบุรี รวมถึงรถบรรทุกเพ่ือใช�ในการขนส�งสินค�า โดยท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ"สุทธิของบริษัท ณ 
สิ้นป6 2558 มีจํานวน 201.76 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนจากป6 2557 ท่ีมีจํานวน 131.73 ล�านบาท คิดเป�นอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 53.15 
เน่ืองจากการซ้ือเครื่องจักรเพ่ิมเติมเพ่ือใช�ในการผลิตของบริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด  

 

ง. สภาพคล#อง 
 

กระแสเงินสด 
 

 ป" 2557 ป" 2558 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน  29.20 26.72 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (19.64) (95.73) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (17.42) 63.12 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7.86) (5.89) 
 

สภาพคล�องของกระแสเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจํานวน 5.89 ล�านบาท ซ่ึงลดลงน�อยกว�าป6 2557 ท่ี
จํานวน 7.86 ล�านบาท เน่ืองมาจากบริษัทได�นําเงินสดสุทธิท่ีได�มาจากการดําเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 26.72 ล�านบาท ซ่ึง
เป�นผลมาจากกําไรจากการดําเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย"และหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน จํานวน 37.21 ล�านบาท 
สินทรัพย"ดําเนินงานลดลง จํานวน 19.11 ล�านบาท และหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน จํานวน 10.03 ล�านบาท ใช�ในกิจกรรมลงทุน 
จํานวน 95.73 ล�านบาท เพ่ือลงทุนในโครงการเดอะศาลายา มอลล" และได�มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 63.12 ล�านบาท 
จากการเพ่ิมข้ึนของการเบิกเงินกู�ยืมระยะยาว และการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้น รวมถึงการจ�าย
ดอกเบ้ียและเงินปKนผล ท้ังน้ี มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดต�นงวดยกมาจํานวน 10.20 ล�านบาท เป�นผลทําให�กิจการมี
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดคงเหลือจํานวน 4.31 ล�านบาท ณ สิ้นป6 2558   

 

อัตราส�วนสภาพคล�องและวงจรเงินสด (Cash Cycle) 
 

ในป6 2557-2558 บริษัทมีอัตราส�วนสภาพคล�องเท�ากับ 1.17 และ 1.14 เท�า ตามลําดับ และมีอัตราส�วนสภาพคล�อง
หมุนเร็วเท�ากับ 0.33 เท�า และ 0.34 เท�า ตามลําดับ นอกจากน้ี ในป6 2558 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ย จํานวน 
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66.50 วัน และระยะเวลาในการขายสินค�า จํานวน 188.16 วัน ในขณะท่ีมีระยะเวลาในการชําระหน้ี จํานวน 14.00 วัน ซ่ึง
ส�งผลให�วงจรเงินสดของบริษัทมีจํานวนเท�ากับ 240.66 วัน ซ่ึงระยะเวลาวงจรเงินสดดังกล�าวแสดงให�เห็นถึงช�วงเวลาท่ีบริษัทมี
ความจําเป�นท่ีจะต�องใช�เงินทุนหมุนเวียนจากแหล�งเงินทุนอ่ืนมาเสริมสภาพคล�อง เช�น เงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 

จ. แหล#งท่ีมาของเงินทุน 
 

หน้ีสินรวม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท�ากับ 822.75 ล�านบาท โดยแบ�งเป�นหน้ีสินหมุนเวียน เท�ากับ 
723.19 ล�านบาท และหน้ีสินไม�หมุนเวียน เท�ากับ 99.56 ล�านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป6ก�อน จํานวน 101.58 ล�านบาท 
หรือคิดเป�นร�อยละ 14.09 เน่ืองจากเจ�าหน้ีการค�า เงินกู�ยืมระยะสั้นและเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 

 

เน่ืองจากวงเงินกู�ยืมจากธนาคารส�วนใหญ�ของบริษัทเป�นเงินกู�ยืมประเภทวงเงิน LC/TR ซ่ึงคิดเป�นสัดส�วนร�อยละ 
100 ของวงเงินกู�ยืมรวม โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
พาณิชย" ซ่ึงสามารถสรุปได�ดังน้ี 

 

ประเภท วงเงิน (บาท) หลักประกนั 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 62,000,000 
- เงินฝากประจําของบริษัท 
- ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของบริษัทย�อย 

วงเงินเลตเตอร"ออฟเครดิตและทรสัต"รซีีท (LC/TR) 1,641,000,000 
- เงินฝากประจําของบริษัท 
- ท่ีดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างของบริษัท 

วงเงินการใช�สัญญาตกลงซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 
821,000,000 

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

 

ส�วนของผู�ถือหุ�น 
 

บริษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท�ากับ 536.97 ล�านบาท ลดลงจากป6ก�อน 26.06 ล�านบาท 
คิดเป�นร�อยละ 4.63 ท้ังน้ี มติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป6 2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ได�มีมติให�จ�ายเงินปKนผลจาก
กําไรสุทธิของป6 2557 ในอัตราหุ�นละ 0.06 บาท จํานวน 160 ล�านหุ�น รวมเป�นเงินท้ังสิ้น 9.60 ล�านบาท โดยบริษัทได�จ�ายเงิน
ปKนผลให�กับผู�ถือหุ�นเรียบร�อยแล�วในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  

 

ความเหมาะสมของโครงสร�างเงินทุน 
 

ในป6 2558 แหล�งเงินทุนส�วนใหญ�ของบริษัทมาจากหน้ีสินหมุนเวียนเป�นหลัก โดยมีสัดส�วนประมาณร�อยละ 53.19 
ของสินทรัพย"รวม โดยอัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นประมาณ 1.53 เท�า ท้ังน้ี ในป6 2558 บริษัทมีการกู�ยืมเงินระยะสั้น
จากสถาบันการเงินรวมท้ังสิ้น 563.51 ล�านบาท ลดลง 15.39 ล�านบาท ในป6 2557 คิดเป�นอัตราลดลงร�อยละ 2.66 และ
ในทางกลับกัน ในป6 2558 บริษัทมีเจ�าหน้ีการค�าจํานวน 50.02 ล�านบาท เพ่ิมข้ึน 17.32 ล�านบาท ในป6 2557 อย�างไรก็ดี 
เน่ืองจากในป6 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 16.47 ล�านบาท และมีการจ�ายเงินปKนผล จํานวน 9.60 ล�านบาท ส�งผลให�อัตราส�วน
หน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นสําหรับป6 2558 มีอัตราส�วนเพ่ิมข้ึนจากป6 2557 แต�ยังอยู�ในเกณฑ"ท่ีดี 
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13.2 ปHจจัยหรือเหตุการณ:ท่ีอาจมีผลต#อฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน 
 

ธุรกิจของบริษัทมีความจําเป�นท่ีต�องใช�เงินทุนหมุนเวียนในจํานวนท่ีมากพอเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต ถึงแม�
ในปKจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัว แต�ยังไม�มีเสถียรภาพเท�าท่ีควร แต�ผู�บริหารเช่ือมั่นว�าธุรกิจของบริษัทมีแนวโน�มการ
เติบโตอย�างต�อเน่ืองท้ังในภาคการผลิตและธุรกิจก�อสร�างอสังหาริมทรัพย" เน่ืองจากผลิตภัณฑ"ท่ีบริษัทจําหน�ายล�วนเป�นปKจจัย
ควบคู�กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 

นอกจากน้ี จากประสบการณ"และความเช่ียวชาญในธุรกิจมานานกว�า 20 ป6ของผู�บริหาร รวมท้ังบริษัทมีทีมงาน
บริหารมืออาชีพท่ีมีความแข็งแกร�งจึงทําให�มีความเข�าใจเก่ียวกับความต�องการพ้ืนฐานของภาคการผลิตต�างๆ เป�นอย�างดี 
ส�งผลให�บริษัทสามารถเลือกสรรผลิตภัณฑ"ใหม�ๆ ท่ีมีคุณภาพรวมถึงการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าและบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

ปKจจุบันบริษัทมีทุนชําระแล�วจํานวน 160 ล�านบาท โดยมีมูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 1 บาท ซ่ึงในป6 2558 บริษัทมีอัตรา
กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ�น (ข้ันพ้ืนฐาน) เท�ากับ (0.104) บาท และมีอัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น ร�อยละ (2.99) ตามลําดับ 
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คณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) เป�นผู!รับผิดชอบโดยตรงและได!ให!ความสําคัญต,อการดูแล
กิจการของบริษัทให!เป�นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังน้ี เพ่ือให!รายงานทางการเงินของบริษัท รวมท้ังสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป4มีข!อมูลท่ีถูกต!อง ครบถ!วน และชัดเจน ซ่ึงรายงานทางการเงินดังกล,าวจัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช!นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย,างสม่ําเสมอ ใช!
ดุลยพินิจอย,างระมัดระวังในการจัดทํา รวมท้ังมีการเป:ดเผยข!อมูลสําคัญอย,างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได!
ผ,านการตรวจสอบและให!ความเห็นอย,างไม,มีเง่ือนไขจากผู!สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป�นอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทจัดให!มีและดํารงรักษาไว!ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให!มั่นใจอย,างมีเหตุผลว,า 
การบันทึกข!อมูลทางบัญชีมีความถูกต!อง ครบถ!วน และเพียงพอต,อการดูแลรักษาทรัพย=สิน ป>องกันการทุจริตหรือการ
ดําเนินการท่ีผิดปกติ การเป:ดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือท่ีอาจมีความขัดแย!งผลประโยชน= รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข!อง โดยมอบหมายให!คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู!ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต,อคณะกรรมการ
บริษัทอย,างสม่ําเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
แสดงไว!ในรายงานประจําป4แล!ว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว,า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู,ในระดับท่ีน,าพอใจ สามารถสร!าง
ความเช่ือมั่นอย,างมีเหตุผลต,อความเช่ือมั่นได!ของงบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผู!สอบบัญชีของบริษัทได!
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและแสดงความเห็นว,างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานโดยถูกต!องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 

             ในนามคณะกรรมการบริษัท 
                บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 

 
 
            

                            (นายปกรณ= บริมาสพร) 
                           ประธานกรรมการบริษัท 
                          วันท่ี 25 กุมภาพันธ= 2559 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต�อรายงานทางการเงิน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ประกอบด#วยกรรมการอิสระ 3 ท&าน โดยมี
นายปกรณ) ปริมาสพร เป*นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายจงเจตน) บุญเกิด และนายไทยลักษณ) ลี้ถาวร เป*นกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

ในป4 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได#ประชุมร&วมกัน 4 ครั้ง เพ่ือปฏิบัติหน#าท่ีตามท่ีได#ระบุไว#ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท&านได#เข#าร&วมประชุมพร#อมกันทุกครั้ง ในการประชุมแต&ละครั้งมีวาระการ
ประชุมร&วมกับผู#จัดการสํานักตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี ยังได#ประชุมร&วมกับผู#บริหารระดับสูงของบริษัทในวาระท่ีเก่ียวข#อง 
และในเดือนกุมภาพันธ) 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได#ประชุมร&วมกับผู#สอบบัญชีของบริษัทเพ่ือพิจารณารายละเอียดงบ
การเงินของบริษัท รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกันจากการปฏิบัติหน#าท่ีดังกล&าวข#างต#น คณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็น
ดังน้ี 

 

1. งบการเงินประจําป4 2558 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม&พบรายการใดท่ีอาจมีผลกระทบอันเป*นสาระสําคัญต&อ
งบการเงินดังกล&าว 

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
3. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีปรากฏในป4 2558 เป*นรายการท่ีเป*นธุรกิจตามปกติท่ัวไป สมเหตุสมผล และไม&พบรายการใด

ท่ีผิดปกติ 
4. บริษัทได#ปฏิบัติอยู&ในกรอบของกฎหมายว&าด#วยหลักทรัพย)และตลาดหลักทรัพย) ตลอดจนข#อกําหนดและกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข#องกับธุรกิจของบริษัท 
5. ผู#สอบบัญชีประจําป4 2558 ของบริษัท คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู#สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 แห&งบริษัท เอ็ม 

อาร) แอนด) แอสโซซิเอท จํากัด เป*นบุคคลท่ีเหมาะสมเพราะมีความรู#และมีความเป*นอิสระ ตลอดจนมีประสบการณ)
ในการสอบบัญชีมาเป*นเวลายาวนานและเป*นผู#สอบบัญชีของบริษัทเป*นป4ท่ี 4 
 

สําหรับการพิจารณาคัดเลือกผู#สอบบัญชีของบริษัทประจําป4 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให#แต&งตั้งนายเมธี 
รัตนศรีเมธา ผู#สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ) ชีวะเรืองโรจน) ผู#สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 แห&งบริษัท 
เอ็มอาร) แอนด) แอสโซซิเอท จํากัด เป*นผู#สอบบัญชีของบริษัทประจําป4 2559 

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป� 2558 
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เสนอ  ผู
ถือหุ
นและคณะกรรมการบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 

ข
าพเจ
าได
ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย+อยซ่ึงประกอบด
วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส+วนของผู
ถือหุ
น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรบัป7สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน 
ๆ และข
าพเจ
าได
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด
วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส+วนของผู
ถือหุ
นและงบ
กระแสเงินสดสําหรับป7สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผู
บริหารเป=นผู
รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล+าน้ีโดยถูกต
องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู
บริหารพิจารณาว+าจําเป=นเพ่ือให
สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข
อมูลท่ีขัดต+อข
อเท็จจริงอันเป=นสาระสําคัญไม+ว+าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข
อผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี 
 

ข
าพเจ
าเป=นผู
รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต+องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล+าวจากผลการตรวจสอบ
ของข
าพเจ
า ข
าพเจ
าได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให
ข
าพเจ
าปฏิบัติตามข
อกําหนดด
าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให
ได
ความเช่ือมั่นอย+างสมเหตุสมผลว+างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข
อมูลท่ีขัดต+อข
อเท็จจริงอันเป=นสาระสําคัญหรือไม+ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการตรวจสอบเพ่ือให
ได
มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปBดเผยข
อมูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช
ข้ึนอยู+กับดุลยพินิจของผู
สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข
อมูลท่ีขัดต+อข
อเท็จจริงอันเป=นสาระสําคัญของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม+ว+าจะเกิดจากการทุจริตหรือข
อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล+าวผู
สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข
องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยถูกต
องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณC แต+ไม+ใช+เพ่ือวัตถุประสงคCในการแสดงความเห็นต+อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู
บริหารใช
และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผู
บริหารรวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวม 
 

ข
าพเจ
าเช่ือว+าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข
าพเจ
าได
รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช
เป=นเกณฑCในการแสดงความเห็นของข
าพเจ
า 
 
 

รายงานของผู
สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ความเห็น 
 

ข
าพเจ
าเห็นว+า งบการเงินรวมข
างต
นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย+อย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับป7สิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะ
กิจการข
างต
นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป7สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต
องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 
 
 
 
 
(นายเมธี รัตนศรีเมธา) 
ผู
สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3425 
 

กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธC 2559 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

สินทรัพย+

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย+หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 4,308              10,201            1,773              4,373              
เงินลงทุนช่ัวคราว 2                    2                    2                    2                    
ลูกหนี้การค'า

- บริษัทที่เกี่ยวข'องกัน 4 676                 -                 19,891            5,695              
- อ่ืนๆ 5 239,460           218,503           212,772           211,964           

เงินให'กู'ยืมแก�กิจการที่เกี่ยวข'องกัน
และดอกเบี้ยค'างรับ 4 -                 -                 11,127            43,616            

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข'องกัน 4 -                 -                 7,725              75                  
สินค'าคงเหลือ 6 565,891           583,581           526,886           569,280           
สินทรัพย3หมุนเวียนอ่ืน 7 16,234            7,762              7,576              4,806              
รวมสินทรัพย+หมุนเวียน 826,571           820,049           787,752           839,811           

สินทรัพย+ไม�หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 8 70,120            70,120            70,120            70,120            
เงินลงทุนในบริษัทย�อย 9 -                 -                 39,696            32,199            
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ3 4, 10, 32 201,762           131,735           70,144            79,906            
สิทธิการเช�า 11 7,040              8,447              7,040              8,447              
สินทรัพย3เพื่อให'เช�า 4, 12 239,611           244,957           239,611           244,957           
สินทรัพย3ภาษีเงินได'รอการตัดบัญชี 13 10,383            3,878              9,932              3,878              
สินทรัพย3ไม�หมุนเวียนอ่ืน 32 4,231              5,013              3,327              3,381              
รวมสินทรัพย+ไม�หมุนเวียน 533,147           464,150           439,870           442,888           

รวมสินทรัพย+ 1,359,718        1,284,199        1,227,622        1,282,699        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน้ีสินและส�วนของผู2ถือหุ2น

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู'ยืมระยะส้ัน
   จากสถาบันการเงิน 15, 32 563,514           578,901           563,514           578,901           
เจ'าหนี้การค'า

- บริษัทที่เกี่ยวข'องกัน 4 5                    10                  5                    10                  
- อ่ืนๆ 32 50,015            32,695            42,145            26,794            

เจ'าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข'องกัน 4 1,492              1,297              1,093              1,241              
ส�วนของหนี้สินภายใต'สัญญาเช�าทาง

การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป@ 17 2,053              3,766              2,053              3,766              
ส�วนของเงินกู'ยืมระยะยาวที่ครบกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป@ 18 19,203            6,138              6,321              6,138              
เงินกู'ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวข'องกัน

และดอกเบี้ยค'างจ�าย 4 18,790            -                 -                 -                 
ภาษีเงินได'ค'างจ�าย 92                  1,066              -                 1,066              
ค�าใช'จ�ายค'างจ�ายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 16 68,022            74,892            60,533            67,782            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 723,186           698,765           675,664           685,698           

หน้ีสินไม�หมุนเวียน
หนี้สินภายใต'สัญญาเช�าทางการเงิน 17 564                 1,994              159                 1,994              
เงินกู'ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 90,541            12,125            5,791              12,125            
หนี้สินผลประโยชน3ของพนักงาน

หลังออกจากงาน 19 5,314              4,241              4,722              3,809              
หนี้สินไม�หมุนเวียนอ่ืน 3,146              4,046              3,146              4,046              
รวมหน้ีสินไม�หมุนเวียน 99,565            22,406            13,818            21,974            

รวมหน้ีสิน 822,751           721,171           689,482           707,672           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน้ีสินและส�วนของผู2ถือหุ2น (ต�อ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส�วนของผู2ถือหุ2น
ทุนเรือนหุ'น

ทุนจดทะเบียน 20 240,000           240,000           240,000           240,000           
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค�าแล'ว 20 160,000           160,000           160,000           160,000           

ส�วนเกินมูลค�าหุ'น 20, 21 78,646            78,646            78,646            78,646            
กําไรสะสม
- จัดสรรเป>นทุนสํารองตามกฎหมาย 21 16,968            16,968            16,968            16,968            
- ยังไม�ได'จัดสรร 281,055           307,232           282,526           319,413           
รวมส�วนของผู2ถือหุ2นบริษัทใหญ� 536,669           562,846           538,140           575,027           

ส�วนได'เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 298                 182                 -                 -                 

รวมส�วนของผู2ถือหุ2น 536,967           563,028           538,140           575,027           

รวมหน้ีสินและส�วนของผู2ถือหุ2น 1,359,718        1,284,199        1,227,622        1,282,699        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป"ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
รายได/
ขายสุทธิ 4 1,292,464    1,314,905    1,196,124    1,284,675    
รายได�จากการให�เช!าและให�บริการ 8,070          6,877          8,020          6,572          
รายได�อื่น 4 13,475        11,994        10,455        10,233        
รวมรายได/ 1,314,009    1,333,776    1,214,599    1,301,480    

ค�าใช/จ�าย
ต�นทุนขาย 4 1,114,889    1,148,836    1,045,769    1,120,553    
ต�นทุนจากการให�เช!าและให�บริการ 26,438        18,237        26,384        18,237        
ค!าใช�จ!ายในการขาย 2 47,383        56,355        45,200        55,679        
ค!าใช�จ!ายในการบริหาร 2, 4 93,650        81,003        80,716        73,492        
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียน 39,413        (3,862)         37,805        (3,862)         
ต�นทุนทางการเงิน 4 14,772        12,038        12,067        12,038        
รวมค�าใช/จ�าย 1,336,545    1,312,607    1,247,941    1,276,137    

กําไร (ขาดทุน) ก�อนค�าใช/จ�ายภาษีเงินได/ (22,536)       21,169        (33,342)       25,343        

ค�าใช/จ�าย (รายได/) ภาษีเงินได/ 13 (6,071)         6,461          (6,054)         6,461          

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป" (16,465)       14,708        (27,288)       18,882        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป" 2
รายการที่ไม!ต�องจัดประเภทรายการใหม!
   เข�าในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   -  กําไรจากการประมาณการ
      ตามหลักคณิตศาตร6ประกันภัยสําหรับ
      โครงการผลประโยชน6พนักงาน -             472            -             472            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป" (16,465)       15,180        (27,288)       19,354        

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

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป"ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
การแบ!งป?นกําไร (ขาดทุน) 

ส!วนที่เป<นของ
ผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ! (16,578)       14,749        (27,288)       18,882        
ส!วนได�เสียที่ไม!มีอํานาจควบคุม 113            (41)             -             -             

(16,465)       14,708        (27,288)       18,882        

การแบ!งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส!วนที่เป<นของ

ผู�ถือหุ�นบริษัทใหญ! (16,578)       15,221        (27,288)       19,354        
ส!วนได�เสียที่ไม!มีอํานาจควบคุม 113            (41)             -             -             

(16,465)       15,180        (27,288)       19,354        

กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ/นส�วนที่เป4นของผู/ถือหุ/น 24
บริษัทใหญ�  (บาท) 

- กําไร (ขาดทุน) ต!อหุ�นข้ันพื้นฐาน (0.104)         0.092          (0.171)         0.118          
- กําไร (ขาดทุน) ต!อหุ�นปรับลด (0.104)         0.089          (0.171)         0.114          

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

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

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 2557 160,000         78,644          16,000          308,979         563,623         222              563,845         

กําไรสําหรับป7 -               -               -               14,749          14,749          (41)               14,708          

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป7 2 -               -               -               472              472              -               472              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป7 -               -               -               15,221          15,221          (41)               15,180          

เงินสดรับจากการใช	สิทธิซื้อหุ	นสามัญ -               2                  -               -               2                  -               2                  

บริษัทย�อยรับเงินค�าหุ	นจากส�วนได	เสีย

   ที่ไม�มีอํานาจควบคุม 9 -               -               -               -               -               1                  1                  

จ�ายเงินป?นผล 25 -               -               -               (16,000)         (16,000)         -               (16,000)         

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

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป7 -               -               -               (16,578)         (16,578)         113              (16,465)         

บริษัทย�อยรับเงินค�าหุ	นจากส�วนได	เสีย 9

   ที่ไม�มีอํานาจควบคุม -               -               -               -               -               3                  3                  

จ�ายเงินป?นผล 25 -               -               -               (9,599)           (9,599)           -               (9,599)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 160,000         78,646          16,968          281,055         536,669         298              536,967         

งบการเงินรวม (พันบาท)

กําไรสะสม

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

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ทุนเรือนหุ	น จัดสรรเป�น

ที่ออกและ ส�วนเกิน ทุนสํารอง ยังไม�ได	

หมายเหตุ ชําระแล	ว มูลค�าหุ	น ตามกฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 160,000             78,644               16,000               317,027             571,671             

กําไรสําหรับป0 -                    -                    -                    18,882               18,882               

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป0 2 -                    -                    -                    472                   472                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป0 -                    -                    -                    19,354               19,354               

เงินสดรับจากการใช	สิทธิซื้อหุ	นสามัญ -                    2                      -                    -                    2                      

จ�ายเงินป:นผล 25 -                    -                    -                    (16,000)              (16,000)              

จัดสรรเป�นทุนสํารองตามกฎหมาย -                    -                    968                   (968)                  -                    

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป0 -                    -                    -                    (27,288)              (27,288)              

จ�ายเงินป:นผล 25 -                    -                    -                    (9,599)                (9,599)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 160,000             78,646               16,968               282,526             538,140             

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู2ถือหุ2น 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป�ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป� (16,465)       14,708        (27,288)       18,882        
ปรับปรุงด�วย:

ค#าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน (ลดลง) 608            (621)           608            (621)           

ค#าเผื่อการลดมูลค#าสินค�าคงเหลือเพิ่มข้ึน (ลดลง) 7,098          (1,984)         6,572          (1,965)         
ส#วนของค#าเช#าที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี

ที่สูงกว#าสัญญาเช#า 841            701            841            701            
ค#าเสื่อมราคาและรายจ#ายตัดบัญชี 30,672        21,167        24,661        17,309        
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหน#ายสินทรัพย:เพื่อให�เช#า 111            (14)             111            (14)             
ขาดทุนจากการตัดจําหน#ายสินทรัพย:ไม#มีตัวตน-ซอฟต:แวร: 38              -             -             -             
ค#าเผื่อการด�อยค#าของสินทรัพย:ที่ไม#ได�ใช�ในการดําเนินงาน 1,269          -             -             -             
กําไรจากการขายและตัดจําหน#ายสินทรัพย:ถาวร -             (38)             -             (13)             
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม#เกิดข้ึนจริง 4,591          5,726          4,591          5,726          
ค#าใช�จ#ายผลประโยชน:ของพนักงานหลังออกจากงาน 1,073          1,160          913            1,141          
ดอกเบี้ยรับ (823)           (1,183)         (1,482)         (2,383)         
ดอกเบี้ยจ#าย 14,271        12,038        12,067        12,038        
ค#าใช�จ#าย (รายได�) ภาษีเงินได� (6,071)         6,461          (6,054)         6,461          

37,213        58,121        15,540        57,262        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย.และหน้ีสินดําเนินงาน
สินทรัพย.ดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
ลูกหนี้การค�า (22,241)       30,965        (15,612)       31,239        
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข�องกัน -             -             (7,650)         (75)             
สินค�าคงเหลือ 10,592        (36,823)       35,822        (30,881)       
สินทรัพย:หมุนเวียนอ่ืน (8,513)         7,025          (2,812)         7,538          
สินทรัพย:ไม#หมุนเวียนอ่ืน 1,053          53              (65)             53              
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจ�าหนี้การค�า 17,252        (26,925)       15,283        (32,466)       
เจ�าหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวข�องกัน 195            1,009          (148)           953            
ค#าใช�จ#ายค�างจ#ายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (6,527)         3,751          (4,570)         (2,311)         
หนี้สินไม#หมุนเวียนอ่ืน (900)           1,077          (900)           1,077          

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 28,124        38,253        34,888        32,389        
จ#ายภาษีเงินได� (1,409)         (9,050)         (956)           (9,050)         

เงินสดสุทธิได2มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 26,715        29,203        33,932        23,339        

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกระแสเงินสด (ต�อ)
สําหรับป�ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
รับดอกเบี้ย 865            1,297          2,013          2,241          

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง -             3               -             3               

เงินลงทุนในบริษัทย#อยเพิ่มข้ึน -             -             (7,497)         (2,499)         

เงินให�กู�ยืมแก#กิจการที่เก่ียวข�องกันลดลง (เพิ่มข้ึน) -             -             32,000        (5,000)         

เงินให�กู�ยืมระยะยาวแก#บุคคลอ่ืนลดลง -             807            -             807            

สินทรัพย:เพื่อให�เช#าเพิ่มข้ึน (10,739)       (24,384)       (10,739)       (24,384)       

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ: (85,867)       (10,799)       (1,221)         (618)           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย:เพื่อให�เช#า 13              275            13              275            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย:ถาวร -             280            -             51              

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกันลดลง -             12,880        -             12,880        

เงินสดสุทธิได2มาจาก (ใช2ไปใน) กิจกรรมลงทุน (95,728)       (19,641)       14,569        (16,244)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
จ#ายดอกเบี้ย (14,002)       (12,223)       (11,888)       (12,223)       

จ#ายเงินปGนผล (9,599)         (16,000)       (9,599)         (16,000)       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (19,915)       19,471        (19,915)       19,471        

จ#ายชําระหนี้สินภายใต�สัญญาเช#าทางการเงิน (3,548)         (2,700)         (3,548)         (2,700)         

จ#ายชําระเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (8,519)         (5,972)         (6,151)         (5,972)         

เงินกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวข�องกัน 18,700        -             -             -             

เบิกเงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 100,000      -             -             -             

เงินสดรับจากการใช�สิทธิซื้อหุ�นสามัญ -             2               -             2               

บริษัทย#อยรับเงินค#าหุ�นจากส#วนได�เสียที่ไม#มีอํานาจควบคุม 3               -             -             -             

เงินสดสุทธิได2มาจาก (ใช2ใปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 63,120        (17,422)       (51,101)       (17,422)       

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดลดลง -สุทธิ (5,893)         (7,860)         (2,600)         (10,327)       

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต2นป� 10,201        18,061        4,373          14,700        

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันส้ินป� 4,308          10,201        1,773          4,373          

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย
งบกระแสเงินสด (ต�อ)
สําหรับป�ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

2558 2557 2558 2557
ข2อมูลงบกระแสเงินสดเป8ดเผยเพิ่มเติม

ก. เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันส้ินป�
เงินสดในมือ 239            281            221            245            
เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร 3,143          5,837          1,041          3,192          
เงินฝากออมทรัพย:กับธนาคาร 804            3,899          389            752            
เงินฝากประจํากับธนาคาร 122            184            122            184            

4,308          10,201        1,773          4,373          

- ค#าก#อสร�างทรัพย:สินที่ยังไม#ได�ชําระเงินแก#ผู�รับเหมา 47,594        48,957        45,148        48,957        
- ซื้อยานพาหนะโดยการทําสัญญาเช#าซื้อ 405            -             -             -             

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข. รายการที่ไม�เป;นเงินสด 
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บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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1. ท่ัวไป 
 

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป!นบริษัทมหาชนจํากัดในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 
2547 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย0 เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2547 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ
จําหน3ายสินค6าประเภทโลหะ เช3น ทองเหลือง ทองแดง แสตนเลส และอลูมิเนียม และธุรกิจให6เช3าทรัพย0สิน (คอมมูนิตี้ มอลล0) 
 

ผู6ถือหุ6นบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีดังน้ี 
 

 ร6อยละของการถือหุ6น 
  

นางกนกกร แทนไกรศร 35.13 

นายชํานาญ พรพิไลลักษณ0 32.00 

อ่ืน ๆ 32.87 
 

บริษัทมีสํานักงานใหญ3อยู3ท่ี 229 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 

2. เกณฑ/การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีได6จัดทําเป!นเงินบาทและเป!นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ท้ังน้ีงบการเงินน้ีมี
วัตถุประสงค0ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของประเทศไทยเท3าน้ัน  
 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด6วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย3อย (รวมกันเรียกว3า “กลุ3มบริษัท”)  รายละเอียด
บริษัทย3อยของบริษัทมีดังต3อไปน้ี 
 

    ประเทศท่ี  สัดส3วนการถือหุ6น 
    นิติบุคคล  (ร6อยละ) 

บริษัทย3อย  ประเภทธุรกิจ  จัดตั้งข้ึน  2558  2557 

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล   ผลิตและจําหน3ายบรรจุภัณฑ0ชนิดอ3อนตัว  ประเทศไทย  99.00  99.00 
   แพคเกจจ้ิง จํากัด            
         
บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด  เป!นตัวแทนจําหน3ายและให6บริการ   ประเทศไทย  99.96  99.96 
  ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ0ผลิต       
  กระแสไฟฟJาโดยใช6พลังงานทางเลือก       
 

รายการท่ีมีนัยสําคัญระหว3างบริษัทกับบริษัทย3อยได6ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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งบการเงินน้ีจัดทําข้ึนตามเกณฑ0ราคาทุนเดิม เว6นแต3ท่ีได6เปKดเผยไว6แล6วในนโยบายการบัญชี 
 

บริษัทเปKดเผยข6อมูลสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือเป!นข6อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ในลักษณะของตัวเลขท่ีเก่ียวข6อง 
 

เพ่ือความสะดวกของผู6อ3านงบการเงิน บริษัทได6จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี ซ่ึงได6
นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงค0ของการรายงานทางการเงินเพ่ือใช6ในประเทศ 
 

การปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานใหม� 
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ0 (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได6ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ิมเติมหลายฉบับซ่ึงได6ถูก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว3างปL 2557 และ 2558 เก่ียวกับการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม3
ซ่ึงมีผลบังคับใช6สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต6นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558  
 

ท้ังน้ี การนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม3ดังกล3าวมาเริ่มถือปฏิบัติไม3มีผลกระทบท่ีเป!นสาระสําคัญต3องบ
การเงินของบริษัท เรื่องสําคัญ ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ได6แก3 การนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 
2557) การนําเสนองบการเงิน และการรับรู6กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร0ประกันภัยในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน0พนักงาน และการวัดมูลค3ายุติธรรมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 สรุปได6ดังต3อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 
 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม3น้ีกําหนดให6จัดกลุ3มของรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับอ่ืนดังน้ี (ก)  รายการท่ีไม3ต6องจัดประเภทรายการใหม3เข6าในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (ข)  รายการท่ีต6องจัด
ประเภทรายการใหม3เข6าในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน/พนักงาน 
 

มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม3น้ีกําหนดให6รับรู6กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร0ประกันภัยในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ3มบริษัทเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับเรื่องน้ีโดยการปรับปรุงย6อนหลัง 
 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีมาถือปฏิบัติ มีดังน้ี  
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557  
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 พันบาท 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ค3าใช6จ3ายในการขาย - 269 - 269 
ค3าใช6จ3ายในการบริหาร - 321 - 321 

รวมค3าใช6จ3าย -  590  -  590 
     

กําไรก3อนภาษีเงินได6 - (590) - (590) 
     
ค3าใช6จ3ายภาษีเงินได6  - 118 - 118 

กําไรสําหรับปL - (472) - (472) 
     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีไม3ต6องจัดประเภทรายการใหม3เข6าใน     
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง     
- กําไรจากการประมาณการตามหลัก     
   คณิตศาสตร0ประกันภัยสําหรับโครงการ     
   ผลประโยชน0พนักงาน - 472 - 472 

 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
      

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

   ค3าใช6จ3าย   
 จํานวนเงิน  ภาษีเงินได6  สุทธิ 

รายการท่ีไม3ต6องจัดประเภทรายการใหม3เข6าใน      
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง      
- กําไรจากการประมาณการตามหลัก      
  คณิตศาสตร0ประกันภัยสําหรับโครงการ      
  ผลประโยชน0พนักงาน      
สําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 -  -            - 

สําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 590  (118)            472 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค�ายุติธรรม 
 

มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดให6มีการถือปฏิบัติเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนกําหนดหรืออนุญาตให6มีการวัดมูลค3า
ยุติธรรมหรือให6มีการเปKดเผยเก่ียวกับการวัดมูลค3ายุติธรรม และกําหนดให6มีการเปKดเผยข6อมูลเก่ียวกับการวัดมูลค3ายุติธรรม  
 

มูลค3ายุติธรรมเป!นราคาท่ีกิจการจะได6รับจากการขายสินทรัพย0หรือจะจ3ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว3างผู6ร3วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค3า ตลาดท่ีมีสภาพคล3องเป!นตลาดท่ีรายการสําหรับสินทรัพย0และหน้ีสินน้ัน ๆ เกิดข้ึนซ่ึงมี
ความถ่ีและปริมาณอย3างเพียงพอเพ่ือให6ข6อมูลราคาอย3างต3อเน่ือง ผู6ร3วมตลาดได6แก3 ผู6ซื้อและผู6ขายในตลาดหลักหรือตลาดท่ีให6
ประโยชน0สูงสุดสําหรับสินทรัพย0หรือหน้ีสินน้ัน ๆ โดยผู6ร3วมตลาดต6องมีความเป!นอิสระจากกัน มีความรอบรู6และความเข6าใจ
อย3างสมเหตุสมผล สามารถท่ีจะเข6าทํารายการสําหรับสินทรัพย0หรือหน้ีสินน้ัน ๆ และเต็มใจท่ีจะเข6าทํารายการสําหรับ
สินทรัพย0หรือหน้ีสินน้ัน ๆ 
 

เพ่ือให6การวัดมูลค3ายุติธรรมและเปKดเผยข6อมูลท่ีเก่ียวข6องในงบการเงินมีความสม่ําเสมอและสามารถเปรียบเทียบได6  จึงมีการ
กําหนดลําดับช้ันของมูลค3ายุติธรรมออกเป!น 3 ระดับตามประเภทของข6อมูลท่ีนํามาใช6ในเทคนิคการประเมินมูลค3าเพ่ือวัดมูลค3า
ยุติธรรม ท้ังน้ี ลําดับช้ันของมูลค3ายุติธรรมให6ลําดับความสําคัญสูงสุดกับราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม3ต6องปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพ
คล3องสําหรับสินทรัพย0หรือหน้ีสินอย3างเดียวกัน (“ข6อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข6อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได6 (“ข6อมูลระดับ 
2”) และต่ําสุดคือข6อมูลท่ีไม3สามารถสังเกตได6 (“ข6อมูลระดับ 3”) 
 

ข6อมูลระดับ 1 ได6แก3 ราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม3ต6องปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล3องสําหรับสินทรัพย0หรือหน้ีสินอย3างเดียวกันและ
กิจการสามารถเข6าถึง ณ วันท่ีวัดมูลค3า 
 

ข6อมูลระดับ 2 ได6แก3 ข6อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู3ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได6โดยตรงหรือโดยอ6อม
สําหรับสินทรัพย0หรือหน้ีสินน้ัน ๆ 
 

ข6อมูลระดับ 3 ได6แก3 ข6อมูลท่ีไม3สามารถสังเกตได6ซึ่งนํามาใช6กับสินทรัพย0หรือหน้ีสินน้ัน ๆ  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ3มบริษัทไม3มีสินทรัพย0และหน้ีสินท่ีมีการวัดมูลค3าและแสดงด6วยมูลค3ายุติธรรมในงบแสดงฐานะ
การเงิน (ท้ังท่ีเกิดข้ึนประจําหรือเกิดข้ึนไม3ประจํา)  
 

อย3างไรก็ดี กลุ3มบริษัทมีสินทรัพย0และหน้ีสินทางการเงินท่ีไม3ได6วัดมูลค3าและแสดงด6วยมูลค3ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แต3มีการเปKดเผยข6อมูลมูลค3ายุติธรรมท่ีเก่ียวข6องไว6ในหมายเหตุ 28  
 

ในระหว3างปL 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได6ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีหลายฉบับซ่ึงได6ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เก่ียวกับการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม3ซึ่งมีผลบังคับใช6สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มต6นในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2559 โดยกลุ3มบริษัทยังไม3ได6นํามาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินน้ีและไม3มีนโยบายในการนํามาเริ่มถือ
ปฏิบัติก3อนวันท่ีมีผลบังคับใช6 ซ่ึงมีดังต3อไปน้ี 
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กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)    การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)    สินค6าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข6อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุการณ0ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาก3อสร6าง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได6 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ0 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเช3า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได6 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชน0ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปKดเผย
ข6อมูลเก่ียวกับความช3วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต3างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ต6นทุนการกู6ยืม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปKดเผยข6อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข6องกัน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน0เมื่อออก
จากงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษัทร3วม และการร3วมค6า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟJอรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กําไรต3อหุ6น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหว3างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)  การด6อยค3าของสินทรัพย0 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย0ท่ี
อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย0ไม3มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  อสังหาริมทรัพย0เพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2558)  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  การจ3ายโดยใช6หุ6นเป!นเกณฑ0 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย0ไม3หมุนเวียนท่ีถือไว6เพ่ือขายและการดําเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสํารวจและประเมินค3าแหล3งทรัพยากรแร3  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  ส3วนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  การร3วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปKดเผยข6อมูลเก่ียวกับส3วนได6เสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  การวัดมูลค3ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช3วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม3มีความเก่ียวข6องอย3าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช3าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจท่ีให6แก3ผู6เช3า  

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได6-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู6ถือหุ6น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช3าท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปKดเผยข6อมูลของข6อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได6-รายการแลกเปลี่ยนเก่ียวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย0ไม3มีตัวตน - ต6นทุนเว็บไซต0 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2558) 

การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล6ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินว3าข6อตกลงประกอบด6วยสัญญาเช3าหรือไม3 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส3วนได6เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล6อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2558) 

การปรับปรุงย6อนหลังภายใต6มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี29 
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟJอ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหว3างกาลและการด6อยค3า 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ข6อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13  
(ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก3ลูกค6า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 14  
(ปรับปรุง 2558) 

ข6อจํากัดสินทรัพย0ตามโครงการผลประโยชน0 ข6อกําหนด
เงินทุนข้ันต่ําและปฏิสัมพันธ0ของรายการเหล3าน้ี สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน0ของ
พนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 
 (ปรับปรุง 2558) 

สัญญาสําหรับการก3อสร6างอสังหาริมทรัพย0 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2558) 

การจ3ายสินทรัพย0ท่ีไม3ใช3เงินสดให6เจ6าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 18  
(ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพย0จากลูกค6า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 20  
(ปรับปรุง 2558) 

ต6นทุนการเปKดหน6าดินในช3วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 21  
(ปรับปรุง 2558) 

เงินท่ีนําส3งรัฐ 

  

ท้ังน้ี ฝUายบริหารของกลุ3มบริษัทได6ประเมินในเบ้ืองต6นและเช่ือว3า เมื่อนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม3ดังกล3าว
ข6างต6นมาเริ่มถือปฏิบัติจะไม3มีผลกระทบท่ีเป!นสาระสําคัญต3องบการเงินของกลุ3มบริษัท 
 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีบริษัทใช6ในการจัดทํางบการเงินมีดังน้ี 
 

เกณฑ/ในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด6วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย3อย (รวมกันเรียกว3า “กลุ3มบริษัท”) 
 

รายการท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนระหว3างบริษัทและบริษัทย3อยได6ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 

บริษัทย3อย 
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บริษัทย3อยเป!นกิจการท่ีอยู3ภายใต6การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรงหรือทางอ6อม
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือได6มาซ่ึงประโยชน0จากกิจกรรมของบริษัทย3อย  งบ
การเงินของบริษัทย3อยได6รวมอยู3ในงบการเงินรวมนับแต3วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง  
 

วิธีการบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงส3วนได6เสียในบริษัทย3อยภายหลังการได6มาซ่ึงอํานาจควบคุม  
 

การเปลี่ยนแปลงส3วนได6เสียของผู6ถือหุ6นบริษัทใหญ3ในบริษัทย3อยโดยท่ีไม3ได6ทําให6กลุ3มบริษัทสูญเสียอํานาจในการควบคุม กลุ3ม
บริษัทบันทึกส3วนเปลี่ยนแปลงดังกล3าวเป!นรายการในส3วนของผู6ถือหุ6น แต3ถ6าการเปลี่ยนแปลงมีผลทําให6สูญเสียอํานาจในการ
ควบคุมบริษัทย3อย มูลค3าของส3วนได6เสียคงเหลือท่ีถืออยู3จะวัดมูลค3าด6วยมูลค3ายุติธรรมและรับรู6    ผลกําไรหรือขาดทุนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท3าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด6วยราคาทุนประกอบด6วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบัน
การเงิน รายการเทียบเท3าเงินสดเป!นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล3องสูง ซ่ึงพร6อมท่ีจะเปลี่ยนเป!นเงินสดในจํานวนท่ีทราบได6
ซ่ึงครบกําหนดภายในสามเดือนหรือน6อยกว3า และไม3มีข6อจํากัดในการเบิกใช6และมีความเสี่ยงต3อการเปลี่ยนแปลงมูลค3าน6อย
หรือไม3มีนัยสําคัญ 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีข6อจํากัดในการเบิกใช6ได6แยกแสดงไว6ในบัญชี “เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน” ภายใต6สินทรัพย0
ไม3หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ลูกหนี้การค<าและลูกหนี้อ่ืน 
 

ลูกหน้ีการค6าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจ6งหน้ีหักค3าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค3าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ0เรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู3กับการพิจารณาฐานะปVจจุบันของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะ
ถูกตัดจําหน3ายบัญชีเมื่อทราบว3าเป!นหน้ีสูญ 
 

สินค<าคงเหลือ 
 

สินค6าคงเหลือแสดงในราคาทุน (หลังจากหักค3าเผื่อสินค6าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช6า) หรือมูลค3าสุทธิท่ีคาดว3าจะได6รับ
แล6วแต3ราคาใดจะต่ํากว3า 
 

ต6นทุนสินค6าคงเหลือคํานวณโดยวิธีดังน้ี 
 

สินค6าซ้ือมาเพ่ือขาย วัตถุดิบ อะไหล3  และวัสดุสิ้นเปลือง : ราคาทุน (วิธีเข6าก3อน-ออกก3อน) 

สินค6าสําเร็จรูปและสินค6าระหว3างผลิต : ในราคาต6นทุนจริง  
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ต6นทุนสินค6าประกอบด6วยต6นทุนท่ีซื้อ ต6นทุนในการดัดแปลงหรือต6นทุนอ่ืนเพ่ือให6สินค6าอยู3ในสภาพและสถานท่ีปVจจุบัน ในกรณี
ของสินค6าสําเร็จรูปและสินค6าก่ึงสําเร็จรูปท่ีผลิตเอง  ต6นทุนสินค6ารวมการปVนส3วนของค3าโสหุ6ยการผลิตอย3างเหมาะสม โดย
คํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 

มูลค3าสุทธิท่ีจะได6รับเป!นการประมาณราคาท่ีจะขายได6จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด6วยค3าใช6จ3ายท่ีจําเป!นในการขาย 
 

ค3าเผื่อขาดทุนจากมูลค3าสินค6าลดลงจะถูกบันทึกข้ึนสําหรับสินค6าเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล6าสมัยและค6างนาน 
 

เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย3อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย3อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค3าเผื่อผลขาดทุนจากการด6อยค3า (ถ6ามี) 
บริษัทรับรู6เงินปVนผลเป!นรายได6เมื่อมีการประกาศจ3าย 
 

สินทรัพย/เพ่ือให<เช�า 
 

สินทรัพย0เพ่ือให6เช3า หมายถึง อสังหาริมทรัพย0ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน0จากรายได6ค3าเช3า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค3าของ
สินทรัพย0หรือท้ังสองอย3าง บริษัทเลือกใช6วิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย0เพ่ือการลงทุน และได6แสดงแยก
ต3างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ0  
 

สินทรัพย0เพ่ือให6เช3าท่ีเป!นท่ีดินแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด6อยค3า ส3วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส3วนปรับปรุงอาคาร
แสดงด6วยราคาทุนหักค3าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด6อยค3า  
 

ค3าเสื่อมราคา 
 

ค3าเสื่อมราคาบันทึกเป!นค3าใช6จ3ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ คํานวณโดยวิธีเส6นตรงตามเกณฑ0อายุการใช6งานโดยประมาณของ
สินทรัพย0แต3ละรายการ  ประมาณการอายุการใช6งานของสินทรัพย0แสดงได6ดังน้ี 
 

 ระยะเวลา (ปL) 

สิทธิการเช3าท่ีดิน อายุของสัญญาเช3าท่ีดิน 

ส3วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 10 

อาคารและส3วนปรับปรุงอาคาร อายุของสัญญาเช3าท่ีดิน 

เครื่องตกแต3ง ติดตั้ง และอุปกรณ0สํานักงาน 5 และ 10 

ยานพาหนะ 5 

ระบบสาธารณูปโภค 5 และ 10 
 

กลุ3มบริษัทไม3คิดค3าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน ส3วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพย0ท่ีอยู3ระหว3างการก3อสร6าง 
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วิธีการคิดค3าเสื่อมราคา อายุการใช6ประโยชน0ของสินทรัพย0และมูลค3าคงเหลือถูกทบทวนอย3างน6อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปLบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ/ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ0แสดงด6วยราคาทุนหักค3าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด6อยค3า (ถ6ามี) ต6นทุนการรื้อถอน ขน
ย6ายและบูรณะสินทรัพย0ถือเป!นต6นทุนของสินทรัพย0และคิดค3าเสื่อมราคา 
 

ค3าเสื่อมราคา 
 

ค3าเสื่อมราคาบันทึกเป!นค3าใช6จ3ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ คํานวณโดยวิธีเส6นตรงตามเกณฑ0อายุการใช6งานโดยประมาณของ
สินทรัพย0แต3ละรายการ  ประมาณการอายุการใช6งานของสินทรัพย0แสดงได6ดังน้ี 
 

 ระยะเวลา (ปL) 

อาคารและส3วนปรับปรุงอาคาร 20 

ระบบไฟฟJา เครื่องจักรและอุปกรณ0 5 และ 10 

เครื่องตกแต3ง ติดตั้ง และอุปกรณ0สํานักงาน 3 และ 5 

ยานพาหนะ 5 
 

กลุ3มบริษัทไม3คิดค3าเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน ส3วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพย0ท่ีอยู3ระหว3างการก3อสร6าง 
 

วิธีการคิดค3าเสื่อมราคา อายุการใช6ประโยชน0ของสินทรัพย0และมูลค3าคงเหลือถูกทบทวนอย3างน6อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปLบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

สิทธิการเช�าท่ีดินและอาคารสํานักงาน 
 

บริษัทตัดบัญชีสิทธิการเช3าท่ีดินและอาคารสํานักงานโดยวิธีเส6นตรงตามอายุของสัญญาเช3า  
 

สัญญาเช�าการเงิน 
 

สัญญาเช3าทรัพย0สินท่ีความเสี่ยงและผลประโยชน0ท่ีมีนัยสําคัญในการเป!นเจ6าของเป!นของผู6เช3าจะถูกจัดเป!นสัญญาเช3าการเงิน 
สัญญาเช3าการเงินจะรับรู6สินทรัพย0และหน้ีสินด6วยจํานวนเท3ากับมูลค3าปVจจุบันของค3าเช3าข้ันต่ําท่ีต6องจ3ายตามสัญญา หรือมูลค3า
ยุติธรรมของสินทรัพย0แล6วแต3จํานวนใดจะต่ํากว3า จํานวนท่ีจ3ายเป!นค3าเช3าจะต6องแบ3งเป!นส3วนท่ีเป!นดอกเบ้ียและส3วนท่ีเป!นการ
ชําระหน้ีสินโดยดอกเบ้ียแต3ละงวดจะคํานวณโดยใช6อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดอายุของหน้ีสินจํานวนค3าเช3าสุทธิจากดอกเบ้ีย
บันทึกเป!นหน้ีสินระยะยาวอ่ืน ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเช3า อาคารและอุปกรณ0
ภายใต6สัญญาเช3าการเงินตัดจําหน3ายค3าเสื่อมราคาตามอายุการใช6งานของทรัพย0สิน 
 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 

114 

 

 

การด<อยค�า 
 

ยอดสินทรัพย0คงเหลือตามบัญชีของกลุ3มบริษัท ได6รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในรายงานว3ามีข6อบ3งช้ีเรื่องการด6อยค3าหรือไม3  ใน
กรณีท่ีมีข6อบ3งช้ีจะทําการประมาณมูลค3าสินทรัพย0ท่ีคาดว3าจะได6รับคืน 
 

การรับรู6ขาดทุนจากการด6อยค3าเมื่อมูลค3าตามบัญชีของสินทรัพย0หรือมูลค3าตามบัญชีของหน3วยสินทรัพย0ท่ีก3อให6เกิด    เงินสด
สูงกว3ามูลค3าท่ีจะได6รับคืน  ขาดทุนจากการด6อยค3าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

การคํานวณมูลค3าท่ีคาดว3าจะได6รับคืน 
 

มูลค3าท่ีคาดว3าจะได6รบัคืนของสินทรัพย0  หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย0 หรือมูลค3าจากการใช6ของสินทรัพย0 แล6วแต3มูลค3า
ใดจะสูงกว3า   ในการประเมินมูลค3าจากการใช6ของสินทรัพย0  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได6รับในอนาคตจะ  คิดลดเป!น
มูลค3าปVจจุบันโดยใช6อัตราคิดลดก3อนคํานึงภาษีเงินได6เพ่ือให6สะท6อนมูลค3าท่ีอาจประเมินได6ในตลาดปVจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเสี่ยงท่ีมีต3อสินทรัพย0     
 

การกลับรายการด6อยค3า 
 

กลุ3มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด6อยค3า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช6ในการคํานวณมูลค3าท่ีคาดว3า
จะได6รับคืน  
 

กลุ3มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด6อยค3าเพียงเพ่ือให6มูลค3าตามบัญชีของสินทรัพย0ไม3เกินกว3ามูลค3าตามบัญชี
ภายหลังหักค3าเสื่อมราคาหรือค3าตัดจําหน3าย เช3นเดียวกับในกรณีท่ีไม3เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด6อยค3ามาก3อน  
 

เจ<าหนี้การค<าและเจ<าหนี้อ่ืน 
 

เจ6าหน้ีการค6าและเจ6าหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

ผลประโยชน/พนักงาน 
 

ค3าใช6จ3ายเก่ียวกับเงินเดือน ค3าจ6าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบันทึกเป!นค3าใช6จ3ายเมื่อเกิดรายการและตาม
เกณฑ0คงค6าง 
 

ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน0หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึง ได6แก3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป!น
ค3าใช6จ3ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ3ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ0คงค6าง 
 

ภาระผูกพันของกลุ3มบริษัทท่ีเก่ียวข6องกับผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานซ่ึงเป!นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ6มครอง
แรงงานถูกรับรู6เป!นหน้ีสินและค3าใช6จ3ายในงบการเงินด6วยจํานวนเงินท่ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร0ประกันภัยซ่ึงใช6วิธีคิดลดแต3
ละหน3วยท่ีประมาณการไว6 ค3าใช6จ3ายจากการประมาณการหน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานท่ีถูกรับรู6ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด6วย ต6นทุนบริการปVจจุบัน และต6นทุนดอกเบ้ีย ส3วนกําไร/ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร0
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ประกันภัยรับรู6ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โครงการผลประโยชน0ของพนักงานน้ีไม3ได6ถูกจัดตั้งเป!นกองทุนและไม3มีสินทรัพย0
ของโครงการเกิดข้ึน 
 

การใช<ประมาณการ 
 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝUายบริหารมีความจําเป!นต6องใช6ประมาณการและข6อสมมติฐานท่ี
กระทบต3อรายได6 รายจ3าย สินทรัพย0และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน0ในการกําหนดมูลค3าของสินทรัพย0 หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน ด6วยเหตุดังกล3าว ผลของรายการเมื่อเกิดข้ึนจริง จึงอาจแตกต3างไปจากท่ีได6ประมาณการไว6 
 

ประมาณการและข6อสมมติฐานท่ีใช6ในการจัดทํางบการเงินจะได6รับการทบทวนอย3างสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดงักล3าวได6รับการทบทวนหากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีน้ัน ๆ หรือ
บันทึกในงวดบัญชีท่ีปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดบัญชีในปVจจุบันและอนาคต 
 

ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู6ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต3อเมื่อกลุ3มบริษัทมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากข6อพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซ่ึงเป!นผลมาจากเหตุการณ0ในอดีต และมีความเป!นไปได6ค3อนข6างแน3นอนว3าประโยชน0เชิงเศรษฐกิจจะต6องถูกจ3าย
ไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกล3าว  โดยจํานวนภาระหน้ีสินดังกล3าวสามารถประมาณจํานวนเงินได6อย3างน3าเช่ือถือ  ถ6า
ผลกระทบดังกล3าวเป!นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ3ายในอนาคตจะคิดลดเป!นมูลค3าปVจจุบัน 
โดยใช6อัตราคิดลดในตลาดปVจจุบันก3อนคํานึงภาษีเงินได6  เพ่ือให6สะท6อนมูลค3าท่ีอาจประเมินได6ในตลาดปVจจุบันซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงท่ีมีต3อหน้ีสิน 
 

เงินตราต�างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป!นเงินตราต3างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป!นเงินตราต3างประเทศแปลงค3าเป!นเงินบาทโดยใช6อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
 

สินทรัพย0และหน้ีสินท่ีเป!นตัวเงินและเป!นเงินตราต3างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค3าเป!นเงินบาทโดยใช6อัตราแลก 
เปลี่ยน ณ วันน้ัน  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค3าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

สินทรัพย0และหน้ีสินท่ีไม3เป!นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป!นเงินตราต3างประเทศ และบันทึกตามเกณฑ0ราคาทุนเดิม แปลงค3า
เป!นเงินบาทโดยใช6อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป>นตราสารอนุพันธ/ 
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเป!นตราสารอนุพันธ0ได6ถูกนํามาใช6เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต3างประเทศและอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงานและจัดหาเงิน เครื่องมือทางการเงินท่ีเป!นตราสารอนุพันธ0



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 

116 

 

ไม3ได6มีไว6เพ่ือการค6า  อย3างไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธ0ท่ีไม3เข6าเง่ือนไขการกําหนดให6เป!นเครื่องมือปJองกันความเสี่ยงจะถือเป!น
รายการเพ่ือค6า 
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเป!นตราสารอนุพันธ0จะถูกบันทึกในข้ันแรกด6วยมูลค3ายุติธรรม  หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะมีการปรับ
มูลค3าให6แสดงในมูลค3ายุติธรรมใหม3   กําไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค3ายุติธรรมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

มูลค3ายุติธรรมของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต3างประเทศล3วงหน6า  ได6แก3ราคาตลาดของสัญญาล3วงหน6า ณ วันท่ีรายงาน  
ซ่ึงราคาดังกล3าวได6แสดงมูลค3าปVจจุบันของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต3างประเทศล3วงหน6า 
 

การป?องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ผลต3างท่ีเกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียรับรู6และบันทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบ้ียจ3ายของเงินกู6ยืมท่ีได6รับการปJองกัน
ความเสี่ยงน้ัน 
 

รายได< 
 

รายได6ท่ีรับรู6ไม3รวมภาษีมูลค3าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส3วนลดการค6า 
 

การขายสินค6า 
 

รายได6จะรับรู6ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได6โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีเป!นสาระสําคัญของความเป!นเจ6าของสินค6าท่ี
มีนัยสําคัญไปให6กับผู6ซื้อแล6ว  และจะไม3รับรู6รายได6ถ6าฝUายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค6าท่ีขายไปแล6วน้ันหรือมีความ
ไม3แน3นอนท่ีมีนัยสําคัญในการได6รับประโยชน0จากรายการบัญชีน้ัน ไม3อาจวัดมูลค3าของจํานวนรายได6และต6นทุนท่ีเกิดข้ึนได6
อย3างน3าเช่ือถือ มีความเป!นไปได6ค3อนข6างแน3นอนท่ีจะต6องรับคืนสินค6า   
 

ดอกเบ้ียรับและรายได6อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายได6อ่ืนบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ0คงค6าง   
 

ค�าใช<จ�าย 
 

สัญญาเช3าดําเนินการ 
 

รายจ3ายภายใต6สัญญาเช3าดําเนินการบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส6นตรงตลอดอายุสัญญาเช3า  ประโยชน0ท่ีได6รับ
ตามสัญญาเช3าจะรับรู6ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป!นส3วนหน่ึงของค3าเช3าท้ังสิ้นตามสัญญา  ค3าเช3าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกล3าว 
 

รายจ3ายทางการเงิน 
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ดอกเบ้ียจ3ายและค3าใช6จ3ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ีค3าใช6จ3ายดังกล3าวเกิดข้ึน  ยกเว6นใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเป!นต6นทุนส3วนหน่ึงของสินทรัพย0 อันเป!นผลมาจากการใช6เวลายาวนานในการจัดหา ก3อสร6าง หรือการผลิต
สินทรัพย0ดังกล3าวก3อนท่ีจะนํามาใช6  
 

ภาษีเงินได< 
 

ค3าใช6จ3ายภาษีเงินได6สําหรับปLประกอบด6วยภาษีเงินได6ปVจจุบันและภาษีเงินได6รอการตัดบัญชี               
 

ภาษีเงินได6ปVจจุบันได6แก3ภาษีท่ีคาดว3าจะจ3ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปLท่ีต6องเสียภาษี โดยใช6อัตราภาษีท่ีประกาศใช6
หรือท่ีคาดว3ามีผลบังคับใช6 ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปLก3อนๆ 
 

ภาษีเงินได6รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต3างช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหว3างมูลค3าตามบัญชีของสินทรัพย0และหน้ีสิน
และจํานวนท่ีใช6เพ่ือความมุ3งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได6รอการตัดบัญชีวัดมูลค3าโดยใช6อัตราภาษีท่ีคาดว3าจะใช6กับผลแตกต3าง
ช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายท่ีประกาศใช6หรือท่ีคาดว3ามีผลบังคับใช6 ณ วันท่ีรายงาน 
 

สินทรัพย0ภาษีเงินได6รอการตัดบัญชีจะบันทึกต3อเมื่อมีความเป!นไปได6ค3อนข6างแน3นอนว3ากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน
เพียงพอกับการใช6ประโยชน0จากผลแตกต3างช่ัวคราวดังกล3าว สินทรัพย0ภาษีเงินได6รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน  ณ ทุกวันท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท3าท่ีประโยชน0ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช6จริง 
 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข<องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข6องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู3ภายใต6การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัทท้ัง
ทางตรงและทางอ6อม หรือมีอิทธิพลอย3างเป!นสาระสําคัญในการตัดสินใจด6านการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัท  
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข6องกันประกอบด6วย 
 

ช่ือกิจการ  ประเภทธุรกิจ  ลักษณะความสมัพันธ0 

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล   ผลิตและจําหน3ายบรรจุภัณฑ0ชนิด  บริษัทย3อย 

แพคเกจจ้ิง จํากัด  อ3อนตัว   
     

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด  เป!นตัวแทนจําหน3ายและให6บริการ  บริษัทย3อย 

  ออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ0ผลิต   

  กระแสไฟฟJาโดยใช6พลังงานทางเลอืก   
     

บริษัท พรพรหมดสิทริบิวช่ัน จํากัด  นําเข6าและจัดจําหน3ายอะไหล3สําหรับ  กรรมการและผู6ถือหุ6นเป!น 

  เครื่องปรับอากาศ  เครือญาติกัน 
     

นางเตือนใจ พรพิไลลักษณ0                          -  มารดากรรมการ 
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแต3ละประเภทรายการมีดังน้ี 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

ซ้ือขายสินค6า   ราคาตลาด 

ซ้ือขายทรัพย0สินและเช3าอาคาร  ราคาทุน 

ดอกเบ้ียรับ  อ6างอิงอัตราดอกเบ้ียเงินกู6ยืมระยะสั้นของธนาคาร 
 

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข6องกันท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

บริษัทย�อย       
รายได6จากการขายสินค6า  -  -  20,529 11,718 

ขายทรัพย0สิน -  -  63,196  - 

ซ้ือสินค6า -  -  5,302  - 

ซ้ือทรัพย0สิน -  -  18 215 

ดอกเบ้ียรับ -  -  660 1,203 

รายได6อ่ืน -  -  578 - 
       

บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข<องกัน       
รายได6จากการขายสินค6า 442  5  - 5 

ซ้ือสินค6า         142          131          142         131 

ซ้ือทรัพย0สิน 141  2,002  141 2,002 

ดอกเบ้ียจ3าย 90  -  - - 

ค3าเช3าจ3าย      1,055       1,055       1,055      1,055 
      

ค�าตอบแทนผู<บริหารสําคัญ      
ผลประโยชน0ระยะสั้น 11,001  11,287 10,486 11,287 
ผลประโยชน0หลังออกจากงาน 770  596 733 596 

รวม 11,771  11,883 11,219 11,883 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญของสินทรัพย0และหน้ีสินกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข6องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557   มีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค<า       

บริษัทย3อย      

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด - -  16,488 5,695 

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด - -  3,200 -

 - -  19,688 5,695 

บุคคลท่ีเก่ียวข6องกัน     

นายกานต0  พรพิไลลักษณ0 203 -  203 -

กรรมการ 473 -  - -

รวม 676 -  19,891 5,695 
      

แยกตามอายุหน้ีท่ีค6างชําระได6ดังน้ี       

ยังไม3ถึงกําหนดชําระ 13 -  12,697 3,478 

เกินกําหนด :        

- ไม3เกิน 3 เดือน 540 -  1,541 2,217 

- มากกว3า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 12 -  5,542 -

- มากกว3า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 111 -  111 -

รวม 676 -  19,891 5,695 
     

ลูกหนี้อ่ืน     

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด - -  7,620 1 

บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด - -  105 74 

รวม - -  7,725 75 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
     

เงินให<กู<ยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียค<างรับ     

เงินให6กู6ยืมระยะสั้น      

บริษัทย3อย      

- บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด - -  8,000 -

- บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด - -  3,000 43,000 

 - -  11,000 43,000 
      

ดอกเบ้ียค6างรับ      

บริษัทย3อย      

- บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด - -  93 -

- บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จํากัด - -  34 616 

 - -  127 616 

รวม - -  11,127 43,616 
      

เจ<าหนี้การค<า      

บริษัท พรพรหมดสิทริบิวช่ัน จํากัด 5 10  5 10 
      

เจ<าหนี้อ่ืน     

กรรมการ 1,492 1,297  1,093 1,241 
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 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 
      

เงินกู<ยืมระยะสัน้และดอกเบ้ียค<างจ�าย      

บุคคลท่ีเก่ียวข6องกัน - กรรมการ      

เงินกู6ยืมระยะสั้น 18,700 -  - -

ดอกเบ้ียค6างจ3าย 90 -  - -

รวม 18,790 -  - -
 

รายการเคลื่อนไหวระหว3างปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สําหรับเงินให6กู6ยืมแก3และเงินกู6ยืมจากบุคคลและ
กิจการท่ีเก่ียวข6องกันมีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินให<กู<ยืมระยะสั้น      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 43,000 38,000 

เพ่ิมข้ึน - - 10,000 5,000 

ลดลง - - (42,000)   - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม - - 11,000 43,000 
      

เงินกู<ยืมระยะสัน้      

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม - - - - 

เพ่ิมข้ึน 18,700 - - - 

ลดลง - - - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 18,700 - - - 
 

สัญญาสําคัญกับบุคคลท่ีเกี่ยวข<องกัน 
 

สัญญาเช3า 
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บริษัททําสัญญาเช3าอาคารสํานักงานกับนางเตือนใจ พรพิไลลักษณ0 มีกําหนดระยะเวลา 3 ปL สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
โดยมีค3าเช3าในอัตราเดือนละ 87,900 บาท 
 

5. ลูกหนี้การค<า  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ยังไม3ถึงกําหนดชําระ 165,182  144,336 146,979 139,279 

เกินกําหนดชําระ :       

- ไม3เกิน 3 เดือน  61,762   70,351  55,090  68,869 

- มากกว3า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 4,981  2,620 3,168 2,620 

- มากกว3า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7,042  1,312 7,042 1,312 

- มากกว3า 12 เดือนข้ึนไป        8,416         7,199        8,416        7,199 

รวม 247,383  225,818 220,695 219,279 

หัก ค3าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (7,923)  (7,315) (7,923) (7,315) 

สุทธิ     239,460      218,503     212,772     211,964 
 

6. สินค<าคงเหลือ  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

สินค6าซ้ือมาเพ่ือขาย 492,601  534,788 479,952 534,788 

สินค6าระหว3างทาง      61,073       42,058      61,073      42,058 

สินค6าสาํเร็จรูป 3,733  2,212 - - 

วัตถุดิบ 18,888  9,470 - - 

สินค6าระหว3างผลิต      3,941       1,320 - - 

อะไหล3และวัสดสุิ้นเปลือง 603  1,582 - - 

รวม 580,839  591,430 541,025 576,846 

หัก ค3าเผื่อการลดมูลค3าสินค6าคงเหลือ (14,948)  (7,849)         (14,139)         (7,566) 

สุทธิ    565,891     583,581   526,886   569,280 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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7.  สินทรัพย/หมุนเวียนอ่ืน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 7,594  4,543  -  1,636 

เงินจ3ายล3วงหน6าค3าสินค6า 4,709  430  4,709  429 

ค3าใช6จ3ายจ3ายล3วงหน6า 2,044 1,809 1,848 1,783 

อ่ืนๆ 1,887  980  1,019  958 

รวม 16,234  7,762  7,576  4,806 
 

8.  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินฝากประจํากับธนาคารจํานวน 70 ล6านบาท (2557 : 70 ล6านบาท)  อัตราดอกเบ้ียร6อย
ละ 0.80 ถึง 1.10 ต3อปL (2557 : ร6อยละ 1.10 ถึง 1.60 ต3อปL)ซ่ึงใช6เป!นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย0 (ดูหมาย
เหตุ 14) 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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9.  เงินลงทุนในบริษัทย�อย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย3อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ2557 มีรายละเอียดดังต3อไปนี้ 
 

 พันบาท    ร6อยละ  พันบาท 

 ทุนจดทะเบียน  วันจดทะเบียน  สัดส3วนความเป!นเจ6าของ  วิธีราคาทุน  รายได6เงินปVนผล 

 2558  2557  จัดตั้งบริษัท  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

                  

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จํากัด 30,000  30,000  23 เมษายน 2556  99.00  99.00  29,700  29,700   -   - 
บริษัท โซลาร0 พีพีเอ็ม จํากัด 
    (เรียกชําระแล6วร6อยละ 100 ในปL 2558 

10,000  10,000  12 ธันวาคม 2557  99.96   99.96  9,996  2,499   -   - 

     และร6อยละ 25 ในปL 2557)                 

รวม           39,696  32,199   -   - 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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10.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/ – สุทธิ    
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

      เครื่องตกแต3ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส3วนปรับปรุง ส3วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว3าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก3อสร6าง รวม 

ราคาทุน              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 39,031  67,222  39,383  14,611  41,487  3,357  205,091 

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

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

จําหน3ายและตดับัญชี       -        -  (21)  (745)        -         -  (766) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 39,177  69,067  46,519  14,352  41,487  2,375  212,977 

เพิ่มขึ้น       -        -  4,498  1,115  1,823  79,686  87,122 

โอน - สุทธิ       -  1,713  72,210  58        -  (74,105)  (124) 

จําหน3ายและตดับัญชี       -        -      -        -        -         -         - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 39,177  70,780  123,227  15,525  43,310  7,956  299,975 

 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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 งบการเงินรวม (พันบาท) 

      เครื่องตกแต3ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส3วนปรับปรุง ส3วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว3าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก3อสร6าง รวม 

ค�าเสื่อมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557       -  13,329  15,122  11,419  27,031        -  66,901 

ค3าเสื่อมราคาสําหรบัปL 6  3,418  4,882  1,071  5,487        -  14,864 

จําหน3ายและตดับัญชี       -       -  (21)  (502)        -        -  (523) 

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

ค3าเสื่อมราคาสําหรบัปL 11  3,472  6,872  1,050  5,566        -  16,971 

จําหน3ายและตดับัญชี       -       -       -       -        -        -        - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 17  20,219  26,855  13,038  38,084        -  98,213 
              

มูลค3าสุทธิทางบัญชี              

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 39,171  52,320  26,536  2,364  8,969  2,375  131,735 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 39,160  50,561  96,372  2,487  5,226  7,956  201,762 

 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

      เครื่องตกแต3ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส3วนปรับปรุง ส3วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว3าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก3อสร6าง รวม 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 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)        - 

จําหน3ายและตดับัญชี             -     -  (21)  (492)              -             -  (513) 

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

เพิ่มขึ้น       -       -  32  658  45  609  1,344 

โอน - สุทธิ       -       -            599              58        -  (781)        - 

จําหน3ายและตดับัญชี      -     -     -        -              -             -  (124) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 28,702  46,816  26,266  14,036  40,932  111  156,863 

 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

      เครื่องตกแต3ง   

 ที่ดินและ อาคารและ  เครื่องจักร ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 ส3วนปรับปรุง ส3วนปรับปรุง  และ อุปกรณ0  ระหว3าง 

 ที่ดิน อาคาร  อุปกรณ0 สํานักงาน ยานพาหนะ ก3อสร6าง รวม 

ค�าเสื่อมราคาสะสม              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557       -  12,603  14,175  11,263  26,972        -  65,013 

ค3าเสื่อมราคาสําหรบัปL       -  2,326  2,706  799  5,367        -  11,198 

จําหน3ายและตดับัญชี       -    -  (21)  (453)        -        -  (474) 

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

ค3าเสื่อมราคาสําหรบัปL       -  2,341  2,733  744  5,164        -  10,982 

จําหน3ายและตดับัญชี       -    -    -    -        -        -        - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558       -  17,270  19,593  12,353  37,503        -  86,719 
              

มูลค�าสุทธิทางบัญช ี              

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 28,702  29,546  6,673  1,683  3,429  111  70,144 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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ราคาตามบัญชีก3อนหักค3าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย0ถาวรของกลุ3มบริษัทซ่ึงหักค3าเสื่อมราคาท้ังจํานวนแล6ว แต3ยังคงใช6งาน
อยู3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี  
 

  ล6านบาท 

  2558  2557 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  36.6  34.7 
 

บริษัทและบริษัทย3อยได6จดจํานองท่ีดินและสิ่งปลูกสร6างของบริษัทและบริษัทย3อย เป!นจํานวนเงินประมาณ 50 ล6านบาท และ 
110 ล6านบาท ตามลําดับ เพ่ือเป!นหลักประกันวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย0 (ดูหมายเหตุ 14 และ 18) 
 

11. สิทธิการใช<อาคาร  
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

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

หัก รายจ3ายตัดบัญชีสะสม (11,997)  (10,590)  (11,997) (10,590) 

สุทธิ 7,040  8,447  7,040  8,447 
 

บริษัททําสัญญาเช3าท่ีดินกับสํานักงานทรัพย0สินส3วนพระมหากษัตริย0จํานวนสองฉบับเพ่ือปลูกสร6างอาคารพักอาศัยพร6อมท่ีจอด
รถสําหรับเจ6าหน6าท่ีของบริษัท มีกําหนดเวลา 3 ปL และ 15 ปL สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 
บริษัทต3ออายุสัญญาเช3าท่ีดินท่ีครบกําหนดเวลาจํานวน 1 ฉบับ) และในปL 2551 บริษัทโอนกรรมสิทธ์ิอาคารและส3วนปรับปรุง
อาคารท่ีบริษัทสร6างบนท่ีดินเช3าดังกล3าวให6แก3ผู6ให6เช3าตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช3า โดยบริษัทได6รับสิทธิให6ใช6ประโยชน0ใน
อาคารดังกล3าว 
 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช3ามีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภายในหน่ึงปL 1,193  1,187  1,193 1,187 

หลังจากหน่ึงปLแต3ไม3เกินห6าปL 1,060  2,189  1,060 2,189 

ห6าปLข้ึนไป   -  64    -  64 

รวม 2,253  3,440  2,253 3,440 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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12.  สินทรัพย/เพื่อให<เช�า – สุทธิ    
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

       เครื่องตกแต3ง     

    อาคารและ  ติดตั้งและ    สินทรัพย0 

 สิทธิการเช3า  ส3วนปรับปรุง ส3วนปรับปรุง  อุปกรณ0  ระบบ  ระหว3าง 

 ที่ดิน  ที่ดิน อาคาร  สํานักงาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค  ก3อสร6าง รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 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)        - 

จําหน3ายและตดับัญชี       -        -        -  (283)        -        -        -  (283) 

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

เพิ่มขึ้น       -  9        -  1,771  137  4  8,405  10,326 

โอน - สุทธิ       -  11,361  3,198  1,845        -  157  (16,694)  (133) 

จําหน3ายและตดับัญชี       -  (112)  (3,263)  (16)        -        -        -  (3,391) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 59,013  28,359  149,449  20,011  763  5,747  2,852  266,194 

 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

       เครื่องตกแต3ง   

    อาคารและ ติดตั้งและ  สินทรัพย0 

 สิทธิการเช3า  ส3วนปรับปรุง ส3วนปรับปรุง อุปกรณ0  ระบบ ระหว3าง 

 ที่ดิน  ที่ดิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ก3อสร6าง รวม 

ค�าเสื่อมราคาสะสม                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9,725        -        -  49  4        -        -  9,778 

ค3าเสื่อมราคาสําหรบัปL 1,959  422  742  1,268  104  184        -  4,679 

จําหน3ายและตดับัญชี       -        -        -  (22)        -        -        -  (22) 

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

ค3าเสื่อมราคาสําหรบัปL 1,958  1,396  6,089  2,280  132  297        -  12,152 

จําหน3ายและตดับัญชี       -        -        -  (4)        -        -        -  (4) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 13,642  1,818  6,831  3,571  240  481        -  26,583 
                

มูลค�าสุทธิทางบัญช ี                

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 45,371  26,541  142,618  16,440  523  5,266  2,852  239,611 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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บริษัททําสัญญาเช3าท่ีดินกับสํานักงานทรัพย0สินส3วนพระมหากษัตริย0จํานวนหลายฉบับเพ่ือสร6างศูนย0การค6า อายุสัญญาเช3า 3 
ปL และ 25 ปL สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ0 2582 บริษัทมีต6นทุนในการได6มาซ่ึงสิทธิในการเช3าท่ีดินดังกล3าวเป!นจํานวนเงินรวม 
59 ล6านบาท  
 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช3ามีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภายในหน่ึงปL 556  493  556 493 

หลังจากหน่ึงปLแต3ไม3เกินห6าปL 1,956  1,814  1,956 1,814 

ห6าปLข้ึนไป 28,508  29,068  28,508  29,068 

รวม 31,020  31,375  31,020 31,375 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

 

133 

 

13. ภาษีเงินได< 
 

ภาษีเงินได6ท่ีบันทึกเป!นค3าใช6จ3ายสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด6วยรายการดังต3อไปน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงินได6คํานวณจากกําไรทางบัญชีตาม       

   อัตราภาษีท่ีประกาศใช6   (ร6อยละ 20) 2,286  5,187        - 5,187 

ผลกระทบจากรายการท่ีเป!น       

   รายจ3ายต6องห6ามทางภาษี 455  1,168        - 1,168 

ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหักเป!น       

   รายจ3ายได6 (ผลขาดทุนยกมา) (2,307)        -        -       - 

ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถ       

   หักเป!นรายจ3ายได6เพ่ิมเตมิ       -  (43)        - (43) 

ภาษีเงินได6คํานวณจากกําไรทางภาษี 434  6,312        - 6,312 

สินทรัพย0ภาษีเงินได6รอการตดับัญชีลดลง     

   (เพ่ิมข้ึน) (6,505)  267  (6,054) 267 

ภาษีเงินได6ท่ีแสดงในกําไรขาดทุน       

   เบ็ดเสรจ็อ่ืน       -  (118)        - (118) 

ภาษีเงินได6ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน       

   เบ็ดเสรจ็ (6,071)  6,461  (6,054) 6,461 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย0ภาษีเงินได6รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว3างปL    มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ณ วันท่ี 1  รับรู6ในกําไร  ณ วันท่ี 31  รับรู6ในกําไร  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม 2557  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2557  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2558 

ค3าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 1,587  (124) 1,463  122  1,585 

ค3าเผื่อการลดมูลค3าของสินค6า 1,906  (393) 1,513  1,475  2,988 

ผลขาดทุนยกมา       -       -        -  4,267  4,267 

อ่ืน ๆ 652 250  902  641  1,543 

รวม 4,145 (267)  3,878  6,505  10,383 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท) 

 ณ วันท่ี 1  รับรู6ในกําไร  ณ วันท่ี 31  รับรู6ในกําไร  ณ วันท่ี 31 

 มกราคม 2557  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2557  หรือขาดทุน  ธันวาคม 2558 

ค3าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 1,587  (124) 1,463  122  1,585 

ค3าเผื่อการลดมูลค3าของสินค6า 1,906  (393) 1,513  1,314  2,827 

ผลขาดทุนยกมา       -       -        -  4,267  4,267 

อ่ืน ๆ 652 250  902  351  1,253 

รวม 4,145 (267)  3,878  6,054  9,932 
 

14. วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย3อยมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย0หลายแห3ง สรุปได6ดังน้ี 
 

 ล6าน 

 2558  2557 

   เหรียญ    เหรียญ 

 บาท  สหรัฐอเมริกา  บาท  สหรัฐอเมริกา 

วงเงินเบิกเกินบัญชี 62   -   52   -  

วงเงินกู6ยืมระยะสั้น 1,641   -   1,641   -  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต3างประเทศ    821         0.5     821         0.5 

รวม    2,524         0.5     2,514         0.5 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 วงเงินสินเช่ือข6างต6นมีหลักประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคารของบริษัทจํานวน 70 ล6าน (ดูหมายเหตุ 8) 
และจดจํานองท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของบริษัทและบริษัทย3อย (ดูหมายเหตุ 10) 
 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู<ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   
 

  พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินเบิกเกินบัญชี 28,558  21,866  28,558 21,866 

เงินกู6ยืมระยะสั้น 155,000  150,000  155,000 150,000 

หน้ีสินภายใต6สญัญาทรสัต0รีซีท 379,956  407,035  379,956  407,035 

รวม 563,514 578,901  563,514 578,901 
 

16.  ค�าใช<จ�ายค<างจ�ายและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

เจ6าหน้ีค3าก3อสร6างและซ้ือทรัพย0สนิ (ดูหมายเหตุ 32) 45,000  48,957  45,000  48,957 

เจ6าหน้ีอ่ืน 11,421  8,843  7,166  7,766 

ค3าความเสียหายได6รับจากบริษัทประกันภัยเพ่ือ        

   ใช6ในการซ3อมเครื่องจักร 2,117  5,809        -        - 

เงินประกันผลงาน-การก3อสร6าง (ดหูมายเหตุ 32) 13  4,580  13  4,580 

อ่ืนๆ 9,471  6,703  8,354  6,479 

รวม 68,022  74,892  60,533  67,782 
 

17. หนี้สินภายใต<สัญญาเช�าทางการเงิน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ส3วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปL 2,053  3,766 2,053 3,766 

ส3วนท่ีถึงกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปLแต3ไม3เกินห6าปL       564        1,994       159       1,994 

รวม       2,617        5,760       2,212       5,760 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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18. เงินกู<ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ส3วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปL 19,203  6,138 6,321 6,138 

ส3วนท่ีถึงกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปLแต3ไม3เกินห6าปL     90,541      12,125     5,791     12,125 

รวม     109,744      18,263     12,112     18,263 
 

- บริษัท บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 บริษัททําสัญญากู6ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห3งหน่ึงจํานวนเงิน 30 ล6านบาท ซ่ึงเป!นเงินกู6เพ่ือ
ช3วยเหลือผู6ท่ีได6รับความเสียหายจากอุทกภัยตามประกาศธนาคารแห3งประเทศไทย ท่ี สกง. 12/2555 เรื่อง การให6ความ
ช3วยเหลือทางการเงินแก3ผู6ท่ีได6รับความเสียหายจากอุทกภัยปL พ.ศ. 2554 เงินกู6ยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ียร6อยละ 3 ต3อปL และ
กําหนดชําระคืนต6นเงินกู6และดอกเบ้ียเป!นงวดรายเดือนจํานวนเงินงวดละ 550,000 บาท รวม 60 งวด เริ่มชําระงวดแรก
ภายในสิ้นเดือนของเดือนท่ีเบิกรับเงินกู6งวดแรก 
 

เงินกู6ยืมดังกล3าวข6างต6นคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินของบริษัทพร6อมสิ่งปลูกสร6างท่ีมีอยู3แล6ว และ/หรือจะมีในภายหน6า
ตามท่ีกล3าวในหมายเหตุข6อ 10 
 

- บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบ้ิล แพจเกจจิ้ง จํากัด (“บริษัทย�อย”) 
 

เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทย3อยทําสัญญากู6ยืมเงินจํานวน 2 ฉบับกับธนาคารในประเทศแห3งหน่ึงจํานวนเงินรวม 100 
ล6านบาท เพ่ือจ3ายชําระหน้ีเงินกู6ให6แก3 บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 40 ล6านบาท (เบิกเงินกู6ในเดือน 
พฤษภาคม 2558) และใช6เป!นเงินลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ0จํานวน 60 ล6านบาท (เบิกเงินกู6ในเดือน ตุลาคม 2558) เงิน
กู6ยืมน้ีมีอัตราดอกเบ้ียร6อยละ MLR ลบร6อยละ 2 ต3อปL กําหนดชําระคืนเงินกู6พร6อมดอกเบ้ียเป!นงวดรายเดือนจํานวน 0.575 
ล6านบาทต3องวด รวม 84 งวด และจํานวน  0.865 ล6านบาทต3องวด รวม 87 งวด ตามลําดับ  เริ่มชําระงวดแรกภายในวัน
สุดท6ายของเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการเบิกรับเงินกู6งวดแรก โดยงวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 3 ของเงินกู6จํานวน 60 ล6านบาทจ3ายชําระ
เฉพาะดอกเบ้ีย 
 

เงินกู6ยืมน้ีและวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารดังกล3าว จํานวน 10 ล6านบาท คํ้าประกันโดย 
 

(ก) บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และ      
 

(ข) จํานองท่ีดินพร6อมสิ่งปลูกสร6างของบริษัทย3อยท่ีมีอยู3แล6วในขณะน้ีและท่ีจะมีข้ึนในภายหลัง  
 

 
 



บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต�อ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
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19. หนี้สินผลประโยชน/ของพนักงานหลังออกจากงาน 
 

รายการเคลื่อนไหวของหน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
ดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

หน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงาน      

- ณ วันท่ี 1 มกราคม        4,241        3,258        3,809       3,258 

รับโอนพนักงานจากบริษัทอ่ืน        -  414        -       - 
      

ต6นทุนบริการปVจจุบัน  947  1,036  802 1,018 

ต6นทุนดอกเบ้ีย 126  123  111 123 

ค3าใช6จ3ายท่ีรับรู6ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         1,073          1,159           913         1,141 

รายการท่ีรับรู6ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

- กําไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร0     

ประกันภัย       -  (590)       - (590)

หน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงาน       

- ณ วันท่ี 31 ธันวาคม       5,314        4,241        4,722       3,809 
 

สมมติฐานท่ีสําคัญซ่ึงใช6ในการคํานวณหน้ีสินผลประโยชน0ของพนักงานหลังออกจากงานมีดังน้ี 
 

อัตราคิดลด   - ร6อยละ 2.97 และ 3.50 ต3อปL 

อัตราการข้ึนของเงินเดือน - ร6อยละ 3.0 ต3อปL 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ร6อยละ 0.0 ถึง ร6อยละ 45.0 ต3อปL 

อัตราการเสียชีวิต - ตารางการมรณะของเพศชายและหญิงของไทยปL 2551 

อัตราการทุพพลภาพ - ร6อยละ 5 ของตารางการมรณะของเพศชายและหญิงของไทยปL 2551 
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20. การออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

ในท่ีประชุมสามัญผู6ถือหุ6นประจําปL 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 ผู6ถือหุ6นมีมติอนุมัติเรื่องดังต3อไปน้ี 
 

ก) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ6นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (Warrants PPM-W1) ชนิดระบุช่ือผู6ถือและสามารถ
โอนเปลี่ยนมือได6เพ่ือจัดสรรให6แก3ผู6ถือหุ6นเดิมจํานวนไม3เกิน 80,000,000 หน3วยในมูลค3าหน3วยละ 0.00 บาท โดย
จัดสรรให6แก3ผู6ถือหุ6นเดิมในอัตราส3วน 2 หุ6นสามัญเดิมต3อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ6นสามัญ 1 หน3วย ท้ังน้ี ใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ6นสามัญดังกล3าวมีอายุ 3 ปL นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิคือ
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และวันท่ีครบกําหนดคือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560) ผู6ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช6
สิทธิซื้อหุ6นสามัญของบริษัทได6ทุกวันทําการสุดท6ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต3ละปLตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (วันท่ีใช6สิทธิครั้งท่ี 1 คือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และวันใช6สิทธิครั้งสุดท6ายคือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560) 
โดยมีอัตราการใช6สิทธิซื้อหุ6นคือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ6นสามัญหน่ึง (1) หน3วยต3อการซ้ือหุ6นสามัญของบริษัทหน่ึง 
(1) หุ6นในราคาหุ6นละ 7.00 บาท  

ข) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 160 ล6านบาท (แบ3งออกเป!นหุ6นสามัญจํานวน 160,000,000 หุ6น มูลค3าหุ6นละ 1 
บาท) เป!น 240 ล6านบาท (แบ3งออกเป!นหุ6นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ6น มูลค3าหุ6นละ 1 บาท) โดยการออกหุ6น
สามัญใหม3จํานวน 80,000,000 หุ6น มูลค3าหุ6นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ6น
สามัญของบริษัทตามท่ีกล3าวในข6อ ก) ข6างต6น 

 

บริษัทได6จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกล3าวกับกระทรวงพาณิชย0เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 
 

บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให6แก3ผู6ถือหุ6นเดิมจํานวน 79,999,972 หน3วยเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกล3าวเข6าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย0 เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2557  
 

การใช6สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ6นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (Warrants PPM-W1) 
 

      พันบาท  หุ6น    วันท่ีจด 

    หน3วย  เงินรับ  จํานวน  พันบาท  ทะเบียน 

ครั้ง  วันท่ีใช6  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  จากการ  หุ6นสามญั  ส3วนเกิน  เพ่ิมทุนท่ี 

ท่ี  สิทธิ  ท่ีใช6สิทธิ  ยังไม3ใช6สิทธิ  ใช6สิทธิ  ท่ีชําระแล6ว  มูลค3าหุ6น  ชําระแล6ว 

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

1  30 มิ.ย. 2557        -  79,999,972        -        -        -        - 

2  30 ธ.ค. 2557  250  79,999,722  2  250  2  26 มกราคม

              2558

3  30 มิ.ย. 2558        -  79,999,722        -        -        -        - 

4  30 ธ.ค. 2558        -  79,999,722        -        -        -        - 

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

ส�วนเกินมูลค�าหุ<น 
 

ตามบทบัญญัติแห3งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ6นสูงกว3ามูลค3าหุ6นท่ี
จดทะเบียนไว6 บริษัทต6องนําค3าหุ6นส3วนเกินน้ีตั้งเป!นทุนสํารอง (“ส3วนเกินมูลค3าหุ6น”) ส3วนเกินมูลค3าหุ6นน้ีจะนําไปจ3ายเป!นเงิน
ปVนผลไม3ได6 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห3งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต6องจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย”) อย3างน6อยร6อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปLหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ6ามี) จนกว3าทุนสํารองดังกล3าวมี
จํานวนไม3น6อยกว3าร6อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองน้ีจะนําไปจ3ายเป!นเงินปVนผลไม3ได6 
 

22. ค�าใช<จ�ายตามลักษณะ 
 

รายการค3าใช6จ3ายตามลักษณะท่ีสําคัญมีดังน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

การเปลีย่นแปลงในสินค6าสําเร็จรปูและงานระหว3างทํา 19,030 (32,315) 35,822  (30,881) 

ซ้ือสินค6ามาเพ่ือจําหน3าย 1,032,809 1,151,434 1,009,947 1,151,434 

วัตถุดิบ และวัสดสุิ้นเปลืองใช6ไป 69,972 31,729       -       - 

ค3าใช6จ3ายเก่ียวกับพนักงาน     72,214     67,870 58,628 60,124 

ค3าเสื่อมราคาและรายจ3ายตัดบัญชี      30,672      21,167 24,661      17,309 

ค3าใช6จ3ายในการเดินทางและค3าขนส3ง      10,130      12,739      9,009      12,199 
 

23. ข<อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน 
 

รายได6จากการขาย ต6นทุนขาย และกําไรข้ันต6นเป!นข6อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ และเป!นข6อมูลหลักซ่ึงถูกนําเสนอให6กับผู6มี
อํานาจตัดสินใจสูงสุดด6านการดําเนินงานอย3างสม่ําเสมอและถูกใช6ในการประเมินผลการดําเนินงานของส3วนงาน กลุ3มบริษัท
ดําเนินธุรกิจส3วนใหญ3ในประเทศไทยในหลายธุรกิจได6แก3 ธุรกิจจําหน3ายกลุ3มวัตถุดิบอุตสาหกรรม และกลุ3มผลิตภัณฑ0วัสดุ
ก3อสร6าง ผลิตและจําหน3ายบรรจุภัณฑ0ชนิดอ3อนตัว (รวมอยู3ในกลุ3มวัตถุดิบอุตสาหกรรม)  และธุรกิจให6เช3าทรัพย0สิน ในระหว3าง
ปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ3มบริษัทไม3มีกิจกรรมท่ีเป!นสาระสําคัญในส3วนงานธุรกิจให6เช3าทรัพย0สิน ซ่ึง
ข6อมูลต3อไปน้ีได6แยกตามส3วนงานทางธุรกิจโดยพิจารณาถึงเกณฑ0ของตลาดสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
ดังน้ี 
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 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 2558  2557 

 กลุ3มผลิตภัณฑ0  กลุ3ม    กลุ3มผลิตภัณฑ0  กลุ3ม   

 วัตถุดิบ  ผลิตภณัฑ0    วัตถุดิบ  ผลิตภณัฑ0   

 อุตสาหกรรม  วัสดุก3อสร6าง  รวม  อุตสาหกรรม  วัสดุก3อสร6าง  รวม 

ขายสุทธิ 911,161  381,303  1,292,464  932,663  382,242  1,314,905 

ต6นทุนขาย (809,443)  (305,446)  (1,114,889)  (841,822)  (307,014)  (1,148,836) 

กําไรข้ันต6น     101,718    75,857     177,557      90,841      75,228  166,069 
 

24. กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ<น 
 

กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ<นขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไร (ขาดทุน) ต3อหุ6นข้ันพ้ืนฐานสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) 
สําหรับปLด6วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ3วงนํ้าหนักของหุ6นสามัญท่ีออกจําหน3ายแล6วระหว3างปL ซ่ึงแสดงการคํานวณได6ดังน้ี 
 

 พันบาท/พันหุ6น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

จํานวนหุ6นสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 160,000 160,000 160,000 160,000 

ผลกระทบจากการออกหุ6นสามญัใหม3จากการ           

   ใช6สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิซือ้หุ6นสามัญ       -       -       -       - 

จํานวนหุ6นสามญัถัวเฉลี่ยถ3วงนํ้าหนัก  160,000 160,000 160,000 160,000 
     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปL (16,578) 14,749 (27,288) 18,882 

กําไร (ขาดทุน) ต3อหุ6นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) (0.104) 0.092 (0.171) 0.118 
 

กําไร (ขาดทุน) ต�อหุ<นปรับลด 
 

กําไร (ขาดทุน) ต3อหุ6นปรับลดสําหรับปLสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปL
ด6วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ3วงนํ้าหนักของหุ6นสามัญท่ีออกจําหน3ายแล6วระหว3างปLหลังจากท่ีได6ปรับปรุงผลกระทบของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีอาจเปลี่ยนเป!นหุ6นสามัญปรับลดซ่ึงแสดงการคํานวณดังน้ี 
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 พันบาท/พันหุ6น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

จํานวนหุ6นสามญัถัวเฉลี่ยถ3วงนํ้าหนัก             160,000 160,000 160,000 160,000 

ผลกระทบจากการถือเสมือนว3ามีการใช6สิทธิ     

   ของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ6นสามัญ       - 5,587       - 5,587 

จํานวนหุ6นสามญัถัวเฉลี่ยถ3วงนํ้าหนักปรับลด 160,000 165,587 160,000 165,587 
 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปL (16,578) 14,749 (27,288) 18,882 

กําไร (ขาดทุน) ต3อหุ6นปรบัลด (บาท) (0.104) 0.089 (0.171) 0.114 
 

บริษัทไม3ได6คํานวณกําไร (ขาดทุน) ต3อหุ6นปรับลดสําหรับปLสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจากมูลค3ายุติธรรมของหุ6นสามญั
มีราคาต่ํากว3าราคาใช6สิทธิซื้อหุ6นสามัญ 
 

25. เงินปMนผลจ�าย 
 

ในการประชุมสามัญผู6ถือหุ6นประจําปL 2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 ผู6ถือหุ6นมีมติอนุมัติให6จ3ายเงินสดปVนผลจากกําไรสุทธิ
ของปL 2556 ในอัตราหุ6นละ 0.10 บาท จํานวน 160 ล6านหุ6น เป!นเงินรวม 16 ล6านบาท โดยมีมติให6จ3ายเงินสดปVนผลดังกล3าว
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 
 

ในการประชุมสามัญผู6ถือหุ6นประจําปL 2558 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ผู6ถือหุ6นมีมติอนุมัติให6จ3ายเงินสดปVนผลจากผลการ
ดําเนินงานปL 2557 ในอัตราหุ6นละ 0.06 บาท เป!นเงินรวม 9.6 ล6านบาท โดยมีมติให6จ3ายเงินปVนผลดังกล3าวในวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2558 
 

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทได6จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป!นสมาชิกของ
กองทุน โดยพนักงานจ3ายเงินสะสมและบริษัทจ3ายเงินสมทบในอัตราเท3ากันร6อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีได6จดทะเบียนเป!นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามข6อกําหนดของกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และจัดการกองทุนโดยผู6จัดการกองทุนท่ีได6รับอนุญาต บริษัทจ3ายสมทบเข6ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพในปL 2558 เป!นเงิน 0.88 ล6านบาท (2557: 0.87 ล6านบาท) 
 

27. สัญญาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร 
 

เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 บริษัททําสัญญาบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรกับบริษัทในประเทศแห3งหน่ึง  
(ผู6รับจ6าง) เป!นระยะเวลา 3 ปL เริ่มวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล3าวให6ถือว3ามีการต3อระยะเวลาของสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 3 ปL เว6นแต3คู3สัญญาฝUายใดฝUายหน่ึงจะแจ6งเป!น
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หนังสือให6แก3คู3สัญญาอีกฝUายหน่ึงทราบว3าไม3ประสงค0จะต3อสัญญาอีกเพ่ือให6มีผลเป!นการเลิกสัญญาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
สัญญาท่ีมีอยู3น้ัน ภายใต6สัญญาดังกล3าว บริษัทจะจ3ายค3าบริการรายเดือนให6ผู6รับจ6างจํานวนเงินปLละประมาณ 6.52 ล6านบาท 
ในปLท่ี 1 และ 7.23 ล6านบาท ในปLท่ี 2 และ 3  
 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด<านการเงิน 
 

กลุ3มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต3างประเทศ และจากการไม3ปฏิบัติตามข6อกําหนดตามสัญญาของคู3สัญญา  
 

การจัดการความเสี่ยงเป!นส3วนหน่ึงของธุรกิจของกลุ3มบริษัท กลุ3มบริษัทมีระบบในการควบคุมให6ความสมดุลของจํานวน       
ความเสี่ยงท่ียอมรับได6โดยพิจารณาระหว3างต6นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและต6นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝUายบริหารได6มี
การควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ3มบริษัทอย3างต3อเน่ืองเพ่ือให6มั่นใจว3าเกิดความสมดุลระหว3างความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงด<านสภาพคล�องและความเสี่ยงด<านการให<สินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงด6านสภาพคล3องเกิดจากความเป!นไปได6ท่ีลูกค6าอาจจะไม3สามารถจ3ายชําระหน้ีให6แก3กลุ3มบริษัทได6ภายในกําหนด 
เวลาโดยปกติของการค6า เพ่ือจัดการความเสี่ยงน้ีกลุ3มบริษัทได6ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค6าเป!นระยะๆ   
 

ความเสี่ยงด6านการให6สินเช่ือหมายถึงความเสี่ยงท่ีคู3สัญญาไม3ปฏิบัติตามข6อกําหนดในสัญญาซ่ึงก3อให6เกิดความเสียหายทางการ
เงินแก3กลุ3มบริษัท  ผู6บริหารของกลุ3มบริษัทเช่ือว3ากลุ3มบริษัทไม3มีความเสี่ยงท่ีเป!นสาระสําคัญ เน่ืองจากกลุ3มบริษัทได6มีการ
พิจารณาให6สินเช่ือแก3ลูกค6าและมีการติดตามการชําระเงินของลูกค6าอย3างใกล6ชิด 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

บริษัทมีเจ6าหน้ีการค6าและหน้ีสินภายใต6สัญญาทรัสต0รีซีทท่ีเป!นเงินตราต3างประเทศ  ซ่ึงก3อให6เกิดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต3างประเทศ ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได6ทําสัญญาซ้ือ
ขายเงินตราต3างประเทศล3วงหน6าส3วนหน่ึง อย3างไรก็ดีบริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเจ6าหน้ีการค6าและ
หน้ีสินภายใต6สัญญาทรัสต0รีซีทท่ีไม3ได6ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต3างประเทศล3วงหน6าครอบคลุมไว6 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม3ได6ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต3างประเทศล3วงหน6า โดยบริษัทมีหน้ีสินทางการเงินท่ีเป!นสกุล
เงินตราต3างประเทศท่ีสําคัญจํานวน 11.1 ล6านเหรียญสหรัฐ และ 0.1 ล6านเหรียญยูโร  
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงส3งผล
กระทบต3อการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝUายบริหารของบริษัทเช่ือว3าบริษัทไม3มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ี
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เป!นสาระสําคัญ เน่ืองจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู6ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตาม
อัตราดอกเบ้ียในท6องตลาด และเงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งต่ํากว3าอัตราดอกเบ้ียใน
ท6องตลาด 
 

มูลค�ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

บริษัทใช6ข6อมูลระดับ 2 ได6แก3 ข6อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู3ในระดับ 1 ท่ีสามารถสังเกตได6โดยตรงหรือ
โดยอ6อมสําหรับสินทรัพย0หรือหน้ีสินน้ันในการประมาณมูลค3ายุติธรรมของสินทรัพย0และหน้ีสินทางการเงิน ดังน้ี 
 

เงินสดและรายการเทียบเท3าเงินสด ลูกหน้ีการค6า และลูกหน้ีอ่ืน มีราคาตามบัญชีใกล6เคียงกับมูลค3ายุติธรรม เน่ืองจาก
เครื่องมือทางการเงินเหล3าน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพันมีราคาตามบัญชีใกล6เคียงกับมูลค3ายุติธรรม เน่ืองจากเงินฝากน้ีมีอัตราดอกเบ้ียใกล6เคียงกับ
อัตราตลาด 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู6ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ6าหน้ีการค6า  และเจ6าหน้ีอ่ืนมีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน
ใกล6เคียงกับมูลค3ายุติธรรม เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

เงินกู6ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงต่ํากว3าอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในท6องตลาดมีราคาตาม
บัญชีใกล6เคียงกับมูลค3ายุติธรรม และเงินกู6ยืมระยะยาวของบริษัทย3อยมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามอัตราตลาดมีมูลค3าตามบัญชี
ใกล6เคียงกับมูลค3ายุติธรรม 
 

เงินลงทุนในบริษัทย3อยและหน้ีสินภายใต6สัญญาเช3าทางการเงินไม3สามารถคํานวณมูลค3ายุติธรรมได6อย3างเหมาะสมโดยไม3มี
ต6นทุนท่ีเกินจําเป!น 
 

29. การจัดการส�วนทุน 
 

วัตถุประสงค0ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุ3มบริษัท คือ การจัดให6มีซ่ึงโครงสร6างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไว6ซึ่ง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย3างต3อเน่ือง 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ3มบริษัทมีอัตราส3วนหน้ีสินต3อทุนเท3ากับ 1.53 : 1.00 และ 1.28 : 1.00 ตามลําดับ 
และบริษัทมีอัตราส3วนหน้ีสินต3อทุนเท3ากับ 1.28 : 1.00 และ 1.23 : 1.00 ตามลําดับ 
 

30. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเลตเตอร0ออฟเครดิตสําหรับซ้ือสินค6าท่ียังไม3ได6ใช6จํานวนเงินรวม 0.6 ล6านเหรียญสหรัฐ 
และ 0.005 ล6านเหรียญยูโร  
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31.     หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี 
 

ก) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบันการเงินสองแห3งออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทและบริษัทย3อยให6กับหน3วยงาน
รัฐบาลหลายแห3งเพ่ือประโยชน0ทางการค6าเป!นจํานวนเงินรวม 4.7 ล6านบาท  
 

ข) หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทให6ธนาคารแห3งหน่ึงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทแห3งหน่ึงให6กับหน3วยงานรัฐบาล
แห3งหน่ึงเพ่ือประโยชน0ทางการค6าเป!นจํานวนเงินรวม 12.6 ล6านบาท และ 
 

ค) เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ0 2556 บริษัท (ผู6ว3าจ6าง) ทําสัญญาจ6างบริษัทในประเทศแห3งหน่ึง (ผู6รับจ6าง) เป!นท่ีปรึกษา
ทางการเงินในการตรวจสอบฐานะทางการเงินและวางแผนซ้ือกิจการบริษัทในประเทศแห3งหน่ึงจํานวนเงิน 1.5 ล6าน
บาท โดยบริษัทจ3ายชําระแล6วจํานวน 1 ล6านบาท และยังไม3ได6จ3ายชําระงวดสุดท6ายเน่ืองจากผู6รับจ6างยังให6บริการไม3
ครบตามเง่ือนไขท่ีระบุไว6ในสัญญาทําให6บริษัทต6องจ6างท่ีปรึกษาอีกบริษัทหน่ึงดําเนินการต3อให6แล6วเสร็จ  

 

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ผู6รับจ6างฟJองบริษัทในคดีแพ3งให6ชําระค3าบริการงวดสุดท6ายจํานวน 0.5 ล6านบาท และ
ค3าบริการส3วนเพ่ิม (ไม3มีสัญญา) จํานวน 3 ล6านบาท รวมเป!นเงิน 3.5 ล6านบาท ขณะน้ีอยู3ในกระบวนการพิจารณาของ
ศาล 

 

32.     การจัดประเภทบัญชีใหม� 
 

บริษัทได6จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ใหม3เพ่ือให6สอดคล6องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 โดยไม3มีผลกระทบต3อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือส3วนของผู6ถือหุ6น การจัดประเภทรายการบัญชีใหม3มีดังต3อไปน้ี 
 

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามท่ี  ยอดตามท่ี  ยอดตามท่ี  ยอดตามท่ี 

 จัดประเภทใหม3  เคยรายงานไว6  จัดประเภทใหม3  เคยรายงานไว6 

- งบแสดงฐานะการเงิน        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ0 – สุทธิ 131,735  130,017        -        - 

สินทรัพย0ไม3หมุนเวียนอ่ืน  5,013  6,731        -        - 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู6ยืมระยะสั้นจาก        

   สถาบันการเงิน 578,901  563,909  578,901  563,909 

เจ6าหน้ีการค6า 32,695  47,687  26,794  41,786 
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33. เหตุการณ/ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ0 2558 คณะกรรมการบริษัทได6มีมติให6เสนอท่ีประชุมสามัญผู6ถือหุ6น
อนุมัติเรื่อง เปลี่ยนแปลงมูลค3าหุ6นท่ีตราไว6ของบริษัทจาก 1 บาทต3อหุ6น เป!น 0.50 บาทต3อหุ6น และแก6ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห0สนธิเพ่ือให6สอดคล6องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค3าหุ6นท่ีตราไว6 
 

อย3างไรก็ตาม เหตุการณ0ข6างต6นข้ึนอยู3กับมติของผู6ถือหุ6นในการประชุมผู6ถือหุ6นในวันท่ี 28 เมษายน 2559 
 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีได6รับการอนุมัติให6ออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ0 2559 



 


