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2.2 ความเส่ียงดานการบริหารการเงิน 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีการซ้ือวัตถุดิบและอะไหลจาก

ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ัง การส่ังซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ทําใหบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันการแข็งคาของเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ เปน

ปจจัยบวกใหกับบริษัทฯ เนื่องจากทําใหการนําเขาสินคาจากตางประเทศมีตนทุนที่ลดลง 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการกูเงินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ สวนหนี้การคาในธุรกรรมปกติที่เกิดจากการนําเขา

วัตถุดิบ เคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิตกระเบ้ืองหลังคาก็มีมูลคาตํ่ามากเม่ือเทียบกับคาใชจายรวม บริษัทฯ จึงไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนนอยมาก นอกจากน้ัน การสงออกสินคาเปนเงินสกุลตางประเทศ ก็ยังเปน

การดําเนินการท่ีจะชวยลดความเส่ียง อันอาจจะเกิดขึ้นจากความผันผวนของเงินตราตางประเทศสวนที่จะเกิดจากภาระหน้ี

การคาที่เปนเงินตราตางประเทศที่บริษัทฯ มีจํานวนเล็กนอยไดอีกทางหนึ่งดวย (Natural Hedge) 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เร่ิมดําเนินการต้ังแตป 2528 ภายใตชื่อ บริษัท นคร

หลวงกระเบื้องและทอ จํากัด แตเดิมบริษัทเปนบริษัทในเครือของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) การดําเนินงาน

ของบริษัทฯ จึงจํากัดอยูเพียงการเปนผูผลิตกระเบ้ืองหลังคาและทอใหกับบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน

ผูรับผิดชอบการตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯ ผานเครือขายผูคาสงของตนเอง 

เม่ือบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนใหม ทําใหมีการเปล่ียน 

แปลงนโยบายการทําธุรกิจของกลุมบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) จึงไดขายหุนที่ถืออยูในบริษัททั้งหมดในป 

2545 ใหแกกลุมบริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในลักษณะโฮลดิ้งคัมปะนี (Holding Company) เพื่อ

ลงทุนในบริษัทโดยเฉพาะ โดยไมไดประกอบธุรกิจอื่นแตอยางใด บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด  มีกลุมนายชัยยุทธ ศรีวิกรม 

กลุมนายประกิต ประทีปะเสน และกลุมคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม เปนผูถือหุนใหญ   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดยกเลิกการผลิตทอซีเมนตใยหิน ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ

ดังกลาวเร่ิมไมเปนที่ตองการของตลาด กระเบื้องหลังคาจึงเปนผลิตภัณฑหลักแตเพียงอยางเดียวของบริษัทฯ ดังนั้น ในวันที่ 3 

เมษายน 2544 บริษัทฯ จึงไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด ซึ่งในปจจุบันเปนหนึ่งในผูผลิตและ

จําหนายกระเบ้ืองหลังคารายใหญของประเทศไทย และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเปนบริษัทมหาชนจํากัด  เม่ือวันที่ 

2 ธันวาคม 2547 
 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในชวง 6 ปที่ผานมา 

ป 2545  

มกราคม –  

เมษายน 

 ขายโรงงานผลิตทอพีวีซี ท้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณและสินทรัพยถาวรอื่น ดวยราคาขายทั้งสิ้น 82.9 ลานบาท 
จากมูลคาทางบัญชีสุทธิ 74.8 ลานบาท  

มกราคม – 

พฤษภาคม 

 ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิต (IMPAC) โดยมุงเนนในเร่ืองการลดตนทุนการผลิต และการให
พนักงานทุกคนตระหนักถึงการลดตนทุนการผลิตในทุกขั้นตอน  
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ธันวาคม  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนท้ังหมดในบริษัทใหแก บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด และ   
ผูถือหุนรายยอยอีก 6 ราย  

ป 2546  

พฤษภาคม  ขายเครื่องจักรและอุปกรณผลิตทอซีเมนตใยหินดวยราคาขาย 10.3 ลานบาท โดยขายใหบริษัท สยามนวธาร 
จํากัด  ซึ่งเปนการขายตามสภาพเคร่ืองจักรเน่ืองจากเครื่องจักรไมไดใชงานมานานแลว  

ตุลาคม  ไดรับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9001:2000 จาก SGS ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ต้ังแตป 2531) 

ป 2547  

พฤษภาคม  ออกผลิตภัณฑใหม ไดแก กระเบื้องคอนกรีตแผนเรียบ ภายใตชื่อ อาดามัส (ADAMAS)  

สิงหาคม  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2547 มีมติใหบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 
และลดมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญจาก 100 บาท เปน 10 บาท ตอหุน 

ธันวาคม  จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาในช่ือ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

ป 2548  

มกราคม  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2548 มีมติใหลดมูลคาหุนท่ีตราไวของหุนสามัญ
จาก 10 บาทตอหุน เปน 5 บาทตอหุน และใหบริษัทฯ เสนอขายหุนเพ่ิมทุนจํานวน 40,000,000 หุน ตอบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือประชาชนท่ัวไปในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และใหบริษัทฯ ดําเนินการเพ่ือยื่นคําขอจด
ทะเบียนหุนสามัญดังกลาวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มีนาคม  เร่ิมดําเนินการกอสรางโครงการเพ่ิมสายการผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต (CT5) และสายการผลิตกระเบื้องเจียระไน 
(NT8) 

เมษายน  ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(OHSAS18001:1999) จาก SGS  

กันยายน  เร่ิมผลิตและขายผลิตภัณฑสินคาเจียระไน 
 นําเสนอผลิตภัณฑใหมชนิดไมมีใยหินออกสูตลาดภายใตตราสินคาเจียระไน เชน กระเบื้องมุงหลังคา แผนผนัง 
ไมระแนงแบบลบมุม  และไมเชิงชายแบบลบมุม 

พฤศจิกายน  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2548 สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหรับหลักทรัพยของบริษัทฯ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 วันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2548 บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 40 ลานหุนใหกับประชาชนท่ัวไป 
 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 เร่ิมนําหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธันวาคม  ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ป 2549  

กันยายน  โครงการสายการผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต (CT5) เสร็จพรอมผลิตในเชิงพาณิชย 

ตุลาคม  เปดสถานีแกส NG สําหรับทุกสายการผลิต FC, CT  และ NT 

พฤศจิกายน  ลงนามในสัญญาซื้อขายกระเบื้องสําหรับโครงการบานเอื้ออาทร กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต จํากัด 

(มหาชน) 
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  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 175 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 มีมติดังน้ี 

1. ยกเลิกคณะกรรมการบริหารต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 โดยใหจัดต้ังคณะกรรมการจัดการ ท่ีมีกรรมการ

ผูจัดการเปนประธานกรรมการ มีรองกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการเปนกรรมการจัดการ มีผล

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550  

2. อนุมัติใหนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการ เน่ืองจากเกษียณ 

อายุ ต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และใหแตงต้ังนายอัศนี ชันทอง เปนกรรมการและกรรมการผูจัดการต้ังแต

วันท่ี 1 มกราคม 2550   
ป 2550  

มีนาคม  โครงการสายการผลิตไมฝา (NT8) เสร็จพรอมผลิตในเชิงพาณิชย 

กรกฎาคม  บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความจําเปนในดานการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบงานและ

การจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดสู Enterprise Resources 

Planning (ERP) โดยเลือกใชระบบซอฟแวร  (Software) ของ SAP   รุน ECC6 เขามาใชแทนระบบเดิม ท่ี

สามารถรองรับความตองการของบริษัทฯ ไดในปจจุบันและอนาคต โดยมีฟงชั่นการทํางานใหมๆ ทําใหการ

พัฒนาสามารถตอยอดท่ีตอเน่ือง มีการจัดเก็บขอมูลแบบ Real Time และเชื่อมโยงท้ังองคกร เพ่ือการตัดสินใจ

ในการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น โดยระบบใหมเร่ิมดําเนินงานในวันท่ี 2 มกราคม 2551 

กันยายน  ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติใหทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน

ท่ีตราไวของบริษัทฯ จากมูลคาหุนละ 5.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท ซึ่งทําใหทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,000,000,000.- บาท (หน่ึงพันลานบาท) แบงออกเปนหุนสามัญ 200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน) มูลคา

หุนละ 5.00 บาท (หาบาท) เปลี่ยนแปลงใหมเปนทุนจดทะเบียน 1,000,000,000.- บาท (หน่ึงพันลานบาท) แบง

ออกเปนหุนสามัญ 1,000,000,000 หุน (หน่ึงพันลานหุน) มูลคาหุนละ1.00 บาท (หน่ึงบาท) และไดดําเนินการ

จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2550         
ป 2551  

เมษายน 

 

มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 

 ลงนามในสัญญาจัดซื้อเครื่องจักรสายการผลิต NT9 กับบริษัท MFL Faserzementanlagen Ges.m.b.H 

ประเทศออสเตรีย และ Rothenburg Co.,Ltd. ประเทศไทย 

 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทฯ ภายใตโครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ พรอมท้ัง อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก

จํานวน 49,650,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,000,000,000  บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

1,049,650,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,049,650,000 หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

49,650,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ   

เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 

 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตกระเบื้องหลังคา เพื่อจัดจําหนายใหแกตัวแทนผูจัดจําหนายท้ังในประเทศ

และตางประเทศ รวมถึงผูประกอบการเจาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทบานที่อยูอาศัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง  


