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PPM 022/2560   

   วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 

เร่ือง แจง้สัตยาบนัรายการเกี่ยวโยงกนั (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากัด (มหาชน) ("PPM") คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวันที่ 30 

พฤษภาคม 2560 ไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัการใหส้ัตยาบนัเร่ืองการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายช านาญ พรพิไล

ลกัษณ์ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แก่บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจจ้ิง จ ากดั ("บริษทั

ยอ่ย") จ  านวน 3,500,000 บาท, 6,200,000 บาท, 4,000,000 บาท, 5,000,000 บาท และ 2,000,000 บาท ตามล าดบั รวมเป็นเงิน

กูย้มืทั้งส้ิน 20,700,000 บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและปรับปรุงอาคารโรงงาน ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์การท า รายการเกี่ยวโยงกันและประกาศตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ.

2546 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
 

1) วงเงินกูย้ืมรวม 3,500,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี เร่ิมสัญญา วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 

ส้ินสุดวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

2) วงเงินกูย้ืมรวม 6,200,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี เร่ิมสัญญา วนัท่ี 17 กนัยายน 2558 

ส้ินสุดวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

3) วงเงินกูย้มืรวม 4,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี เร่ิมสัญญา วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 

ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 7 มิถุนายน 2560 

4) วงเงินกูย้มืรวม 5,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี เร่ิมสัญญา วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 

5) วงเงินกูย้มืรวม 2,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี เร่ิมสัญญาวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
 

 ทั้ งน้ีบริษัทย่อยอาจต่ออายุสัญญาการใช้เงินหรือช าระคืนเงินกู ้ยืมข้างต้นก่อนก าหนดได้ หากมีสภาพคล่อง

 เพียงพอ 
 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง 
 

ผูกู้ ้ : บริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพค็เกจจ้ิง จ ากดั  

ผูใ้หกู้ ้ : นายช านาญ  พรพิไลลกัษณ์ 



2 
 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 

 นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) และด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการ ของบริษทั พรีเม่ียม เฟลก็ซิเบ้ิล แพคเกจ

จ้ิง จ ากดั โดยถือหุ้นอยู่ในบริษทัร้อยละ 25.68 (ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2560) และถือหุน้ใน

บริษทัยอ่ยร้อยละ 0.40  
 

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการท ารายการคร้ังน้ี 

 วงเงิน 3,500,000 บาท (24 ส.ค. 2558 – 3 ก.ค. 2560) 

(3.50 ลา้นบาท x อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 x 680/365)   114,109.59      บาท 

 วงเงิน 6,200,000 บาท (17 ก.ย. 2558 – 5 ก.ย. 2560) 

(6.20 ลา้นบาท x อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 x 720/365)   214,027.40      บาท 

 วงเงิน 4,000,000 บาท (27 พ.ย. 2558 – 7 มิ.ย. 2560) 

(4.00 ลา้นบาท x อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 x 559/365)   107,205.48      บาท 

  รวมดอกเบ้ียจ่าย        435,342.47      บาท 

มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทั (NTA) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558             529,629,000    บาท 

ขนาดรายการ < 1,000,000 บาท ถือเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้ทันที 
 

 วงเงิน 5,000,000 บาท (27 พ.ค. 2559 – 15 ส.ค.. 2560) 

(5.00 ลา้นบาท x อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 x 447/365)   107,157.53    บาท 

 วงเงิน 2,000,000 บาท (27 พ.ค. 2559 – 25 ส.ค. 2560) 

(2.00 ลา้นบาท x อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 x 457/365)   43,821.92      บาท 

  รวมดอกเบ้ียจ่าย        150,979.45    บาท 

 มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทั (NTA) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559  547,796,000  บาท 

ขนาดรายการ < 1,000,000 บาท ถือเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้ทันที 
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5. ช่ือบุคคลและบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 
 

ช่ือ – สกุล บุคคลที่เก่ียวข้อง 
บริษัทเก่ียวโยง 

บมจ.พรพรหมเม็ททอล บจ.พรีเม่ียม เฟล็กซิเบ้ิล แพคเกจจิ้ง 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ก ร ร ม ก า ร ,  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร, กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

6. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลเก่ียวโยงกัน 
 

นายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และไม่ไดอ้อกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการ

พิจารณาวาระดงักล่าว 
 

7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ 
 

 รายการดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบั 435,342.47 บาทและ 150,979.45 บาท รวมทั้งส้ิน 586,321.92 บาท ถือเป็นรายการ

ขนาดเล็ก กล่าวคือ X< 1 ลา้นบาท หรือ X< 0.03% ของ NTA แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า เขา้ข่ายรายการที่เกี่ยว

โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ

ของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษทัสามารถ

ด าเนินการไดท้นัที  
 

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า การท ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษทัยอ่ย เน่ืองจาก

บริษทัย่อยน าเงินดงักล่าวมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจและปรับปรุงอาคาร

โรงงาน ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัย่อยกูย้ืมเงินจากนายช านาญ พรพิไลลกัษณ์ ในคร้ังน้ี ต  ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียปกติ

ในตลาดที่บริษัทย่อยกู ้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น  อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการ เพื่อแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุน้ทราบการท ารายการดงักล่าว 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท 
 

- ไม่มี – 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

      นางกนกกร แทนไกรศร 

      (รองกรรมการผูจ้ดัการ) 


