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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

การลงทุนในบริษัทย่อย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�าระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่                  

อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดก�าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยใช้ปูนซีเมนต์ และทรายเป็นวัตถุดิบหลัก

โครงสร้างการบริหารจัดการ            

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทย่อย ผู้จัดการโรงงาน โดยมีสายงานด้านการผลิต และ               

สายงานด้านการควบคุมคุณภาพ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด         

สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์                        

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ        

ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทย่อย มีจ�านวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทใหญ่ 

ชื่อ - นามสกุล                   ต�าแหน่ง  
การประชมุคณะกรรมการบรษิทัย่อย (ครัง้)

ปี 2560 ปี 2559

1.  นายอัศนี ชันทอง ประธานกรรมการ 3/3 3/3

2.  นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ 3/3 3/3

3.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ 3/3 3/3

4.  นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 3/3 2/3

บรษิทัฯ มกีารลงทนุในบรษิทัย่อย ซึง่ถอืหุน้ทางตรงในสัดส่วน

ที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวน 1 บริษัท                            

โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย)    

สถานที่ตั้ง

ส�านักงานใหญ่  :  เลขที่ 408/163-165 อาคารส�านักงาน

พหลโยธินเพลส ชั้น 40  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400  

โทรศัพท์ : 0 2619 0742   โทรสาร : 0 2619 0488

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม :  

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ         

ในการเตบิโตและให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้บริษทัฯ 

จะด�าเนินการดังกล่าวภายใต้ข้อก�าหนดหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ

เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ และ/หรือการจัดส่ง

บุคลากรเข้าร่วมบริหารจัดการด�าเนินการ แล้วแต่กรณ”ี

ส�านักงานสาขา  :   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�าระแล้ว :  หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 บาท

การถือหุ้นของบริษัทฯ :  หุ้นสามัญ 1,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 199,999,500 บาท

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�าระแล้ว
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กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทย่อย คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัทย่อย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปี ตลอดจนก�ากับดูแลการบริหารงานของกรรมการและ                

ผู้จัดการโรงงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น                         

โดยก�าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 

2. ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติ อ�านาจในการอนุมัติทางการเงิน และการจัดซื้อจัด

จ้างที่เหมาะสมและเพียงพอ   

3. ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องผูจ้ดัการโรงงาน และแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเฉพาะเรือ่งตามความจ�าเป็น รวมท้ังก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป                            

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด 

4. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทย่อย และก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่าง

ผู้จัดการโรงงาน กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีหน้าท่ีจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและ                

คณะกรรมการบริษัทย่อย 

2. ผู้จัดการโรงงาน

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของผู้จัดการโรงงาน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 มีหน้าที่ในการบริหารงานประจ�า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่ก�าหนด ภายใต้กรอบอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทย่อย

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัใหญ่ ท�าหน้าทีส่อบทานการด�าเนนิงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบยีบข้อบงัคบัของบรษัิทย่อย

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้     

เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน  

และระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอให้เกดิความโปร่งใส 

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหญ่ ท�าหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าความเสี่ยง

ของบริษัทย่อย ได้มีการจัดการและมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก�ากับดูแล แก้ไข และติดตาม                           

ผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและ                         

มีประสิทธิภาพ

รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2560 บริษัทย่อย มีการท�าธุรกรรมที่ส�าคัญกับบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 99.99% และมีกรรมการ              

ร่วมกัน 4 คน รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

• การซื้อขายอิฐมวลเบา บริษัทใหญ่มีการซ้ือขายอิฐมวลเบาจ�านวน 38,327.87 ตัน มูลค่าประมาณ 93.00 ล้านบาท โดยมี           

นโยบายการก�าหนดราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 เหตุผลและความจ�าเป็น

 เนื่องจากบริษัทใหญ่ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อเป็นฐานการผลิตและจ�าหน่ายอิฐมวลเบาในภาคเหนือ ดังนั้นจึงเป็นการด�าเนินธุรกิจ

ตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขายและส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง ฉะนั้นแนวโน้ม  

การซื้อขายอิฐมวลเบาระหว่างกันจึงมีอยู่ตามความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต


