
60 รายงานประจำาปี 2559

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวน 1 บริษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทย) 
สถำนที่ตั้ง
 ส�ำนักงำนใหญ่   : เลขที่ 408/163-165 อาคารส�านักงานพหลโยธินเพลส 
        ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
        กรุงเทพฯ 10400 

       โทรศัพท์ : 0 2619 0742 
       โทรสาร : 0 2619 0488

 ส�ำนักงำนสำขำ  :  เลขที่ 263 หมู่ที่ 10 ต�าบลแม่แฝก อ�าเภอสันทราย 
        จังหวัดเชียงใหม่ 50290

       โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8  
       โทรสาร : 0 3622 4187 

ประเภทธุรกิจ     : เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา 
ทุนจดทะเบียน    : หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 บาท
ทุนที่ช�ำระแล้ว    : หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 บาท
กำรถือหุ้นของบริษัทฯ  : หุ้นสามัญ 1,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 199,999,500 บาท

       คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�าระแล้ว
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  
(บริษัทใหญ่) ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 ของทนุทีช่�าระแล้ว ประกอบธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์อฐิมวลเบา โดยมโีรงงานผลติตัง้อยูท่ี ่
อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดก�าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยใช้ปูนซีเมนต์ และทรายเป็นวัตถุดิบหลัก
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 

โครงสร้างการบรหิารจัดการของบรษิทัย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษัิท ผู้จดัการโรงงาน โดยมสีายงานด้านการผลิต และ 
สายงานด้านการควบคมุคณุภาพ และหน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ ทีเ่พยีงพอเพ่ือให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด สรปุได้ดงันี้
 1. คณะกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์  
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทใหญ่ 

1.  นายอัศนี ชันทอง ประธานกรรมการ 3/3 2/2

2.  นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ 3/3 2/2

3.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ 3/3 2/2

4.  นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ  2/3 2/2

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)
ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง

ปี 2559 ปี 2558

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/
หรือบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการ
ที่มีศักยภาพในการเติบโตและให ้ผล
ตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ด�าเนินการดังกล่าวภายใต้ข้อก�าหนด
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตัว
แทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ
เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ 
และ/หรือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
บริหารจัดการด�าเนินการ แล้วแต่กรณี

การลงทุนในบริษัทย่อย



61บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

  กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท 
  ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
  1. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนก�ากบัดแูลการบรหิารงานของกรรมการและ 
   ผู้จัดการโรงงานให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น  
   โดยก�าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 
  2. ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง ระเบียบปฏิบัติ อ�านาจในการอนุมัติทางการเงิน และการ 
   จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและเพียงพอ   
  3. ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้จัดการโรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจ�าเป็น รวมทั้ง 
   ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้การด�าเนินงาน 
   เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด 
  4. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่าง 
   ผู้จัดการโรงงาน กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและ 
   คณะกรรมการบริษัท 
 2. ผู้จัดกำรโรงงำน
  ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรโรงงำน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
  มีหน้าที่ในการบริหารงานประจ�า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่ก�าหนด ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
กำรควบคุมภำยใน
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัใหญ่ ท�าหน้าทีส่อบทานการด�าเนนิงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบรษิทั
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญช ี
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป รวมทัง้สอบทานให้บรษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน  และ 
ระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส 
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหญ่ ท�าหน้าทีใ่นการประเมนิความเสีย่งของบรษิทัย่อย เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าความเสีย่ง 
ของบรษิทัย่อย ได้มกีารจดัการและมแีนวทางการป้องกันความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ก�ากบัดแูล แก้ไข และตดิตามผลการจดัการ 
กับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
รำยกำรระหว่ำงกัน
 ในรอบปี 2559 บรษิทัย่อย มกีารท�าธรุกรรมทีส่�าคญักบับรษิทัใหญ่ โดยบรษิทัใหญ่ถอืหุน้ในบริษัทย่อย 99.99% และมกีรรมการ 
ร่วมกัน 4 คน รายการดังกล่าวจงึถือเป็นรายการระหว่างกนั แต่เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกันตามปกตธุิรกจิ ซึง่สรปุได้ดงันี้
 • กำรซื้อขำยอิฐมวลเบำ บริษัทใหญ่มีการซื้อขายอิฐมวลเบาจ�านวน 31,028.63 ตัน มูลค่าประมาณ 60.46 ล้านบาท โดยมี 
  นโยบายการก�าหนดราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
  เหตุผลและควำมจ�ำเป็น
   เนือ่งจากบรษิทัใหญ่ ได้จดัตัง้บรษิทัย่อย เพือ่เป็นฐานการผลติและจ�าหน่ายอฐิมวลเบาในภาคเหนอื ดงันัน้จงึเป็นการด�าเนนิธรุกจิ 
  ตามปกตแิละตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป เพือ่ให้มสีนิค้าเพยีงพอต่อการขายและส่งมอบให้ลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ ฉะนัน้แนวโน้ม 
  การซื้อขายอิฐมวลเบาระหว่างกันจึงคงมีอยู่ตามความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต


