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ส่วนที ่1  บริษทัทีอ่อกหลักทรัพย์    หน้าที ่1 

ส่วนที่ 1 
บริษทัท่ีออกหลักทรัพย์ 

 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั  : บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อ : GEN 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตวสัดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง, พ้ืนและผนังคอนกรีตสําเร็จรูป, 

คอนกรีตเสริมใยแกว้, ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนัการหดตวั และพ้ืนคอนกรีต
อดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต. บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
เลขทะเบียนบริษัทท่ี : 0107536001338 
เวบ็ไซต์  :  www.gel.co.th    
โทรศัพท์ : โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055 

โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 
ทุนจดทะเบียน : 24,705,038,590 บาท 
ทุนเรียกชําระแล้ว : 15,313,845,540 บาท 
รอบระยะเวลาบัญชี  : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
นายทะเบียนผู้ถือหุ้น : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 

ผู้สอบบัญชี  : บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
เลขท่ี 87/1 ออลซีซัน่ส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น18 
ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399 , 02-654-3339 
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ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย   

 1) ช่ือบริษทั : บริษทั จ.ีอี.แอล. เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง เซอร์วสิ จาํกัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ใหเ้ช่าและบริการงานติดตั้ง 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055 
โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 

ทุนจดทะเบียน : 14,000,000 บาท (จาํนวน 140,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ) 
ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว : 14,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
สถานะท่ีเก่ียวข้องกัน : บริษทัยอ่ย 

 
2)  ช่ือบริษทั 

 
: 

 
บริษทั ฉัตรเฉียบ จาํกัด   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055 
โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 

ทุนจดทะเบียน : 220,000,000  บาท (หุน้สามญั 2,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว : 220,000,000  บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 95.45 
สถานะท่ีเก่ียวข้องกัน : บริษทัยอ่ย 
หมายเหตุ : เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติ

ขายหุน้สามญัของบริษทั ฉัตรเฉียบ จาํกดั จาํนวน 2,100,001 หุ้นหรือร้อย
ละ 95.45 ใหแ้ก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บชาํระใน
ปี 2555 จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือได้รับชาํระเม่ือวนัท่ี 5 
กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.1 ความเส่ียงเก่ียวกับรายได้ 

 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากการขายวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงปัจจุบนัมีผูผ้ลิตจาํนวนมากรายข้ึนทาํใหเ้กิดการแข่งขนั
ดา้นราคาค่อนขา้งรุนแรงประกอบกบัผูบ้ริโภคบางกลุ่มมีความตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีมีราคาถูกโดยบางคร้ังไดม้องขา้ม
คุณภาพของสินคา้ ซ่ึงสามารถใชง้านไดน้านกวา่ มีความปลอดภยัมากกวา่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจมา
เป็นระยะเวลา 50 ปี สินค้าของบริษทัฯ เป็นท่ียอมรับว่ามีคุณภาพดี และยงัมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีต้องการสินค้าดีมี
คุณภาพ และการบริการท่ีสามารถดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จทนักาํหนด โดยไม่ทาํใหผู้ซ้ื้อเสียหายจากงานล่าชา้ 

2.2 ความเส่ียงจากการปรับราคาวตัถุดิบ 

 ในปี 2555  ราคาวตัถุดิบบางรายการไดแ้ก่ ลวดและเหล็ก, ปูนซีเมนต์ ไดมี้การปรับข้ึน-ลงในระหว่างปี
และมีการปรับราคาสูงข้ึนในช่วงปลายปี ทาํใหบ้ริษทัตอ้งมีการติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งต่อเน่ืองนอกจากน้ีบริษทัฯ
ไดมี้การแกไ้ขปัญหาโดยจะวางแผนการซ้ือสินคา้กบัผูผ้ลิตวตัถุดิบ เม่ือบริษทัฯ รับงานโครงการขนาดใหญ่ เป็นการ
ตกลงราคาล่วงหนา้ก่อนท่ีบริษทัจะเสนอราคากบัลูกคา้ มีการซ้ือสินคา้เก็บไวเ้ป็นสต็อกซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาใน
ระดบัหน่ึง   

2.3 ความเส่ียงในการหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใช้วตัถุดิบทั้ งหมด เป็นวตัถุดิบท่ีผลิตใน
ประเทศ เม่ือราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึน ส่ิงท่ีตามมาคือการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วงเวลา วตัถุดิบบางรายการ
เป็นการขายแบบผกูขาด ทาํใหก้ารต่อรองเป็นไปไดน้อ้ย 

 ในกรณีน้ีบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารของราคาและแหล่งวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด มี
การวางแผนการซ้ือวตัถุดิบอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบัการผลิต มีการซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้หากมีสญัญาณการขาด
แคลน นอกจากน้ีบริษทัฯ เป็นท่ีเช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ  และการจดัซ้ือในแต่ละคร้ังมีปริมาณท่ีสูงมาก ทาํ
ใหผู้ผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบใหบ้ริษทัไดเ้พียงพอและทนัเวลาท่ีบริษทัตอ้งการใช ้

2.4 ความเส่ียงจากการแข่งขัน 

 ในธุรกิจผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง  มีการแข่งขนัสูงมากระหว่างผูผ้ลิตในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัดา้น
ราคา  เน่ืองจากแต่ละธุรกิจพยายามรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ และมีงานผลิตอยา่งต่อเน่ือง   

 บริษทัฯไดท้าํการปรับกลยทุธ์โดยการบริหารตน้ทุน การพฒันากระบวนการผลิตอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหมี้
ตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได้ พฒันาเทคนิคและคุณภาพ โดยบริษทัฯได้นําเทคนิคใหม่ๆมาใช้ทาํการผลิตสินค้า
เพ่ือให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัอ่ืน ทาํให้สินคา้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน มีสินคา้หลากหลายเพื่อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และขอ้สนบัสนุนท่ีสําคญัคือ บริษทัฯ มีศกัยภาพในการทาํงานให้แลว้เสร็จภายใน
กาํหนดเวลา โดยไม่ทาํใหลู้กคา้เสียหายหรือมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 
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2.5 ความเส่ียงในการให้สินเช่ือกับลูกค้า 

             ลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูรั้บเหมารายใหญ่ ในประเทศไทยมีผูรั้บเหมารายใหญ่ไม่มากราย
นกั หากการจ่ายเงินชาํระค่าสินคา้ของลูกคา้มีปัญหา จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการปล่อยสินเช่ือให้ความรัดกุมมากยิ่งข้ึน โดยการกระจายการขายไปยงั
ลูกคา้หลายราย ขายโดยตรงให้กบัเจา้ของงาน รวมทั้งการขอหลกัประกนัการซ้ือสินคา้และการให้บริการ เช่น เงิน
ล่วงหนา้ หรือหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร เป็นตน้ 

2.6 ความเส่ียงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

 ธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจท่ีเติบโตไปในทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศโครงการพฒันาประเทศ 
เช่น โครงการสาธารณูปโภค อาคารท่ีพกัอาศยั และอาคารสํานักงาน เป็นตน้ ความเส่ียงของธุรกิจก่อสร้างอยู่ท่ี
เสถียรภาพทางการเมืองท่ีไม่มีความแน่นอน  ทาํใหโ้ครงการใหญ่ๆของรัฐและเอกชนไดเ้ล่ือนออกไป รวมถึงการ 
การประกาศข้ึนค่าแรงงานขั้นตํ่า 300 บาท ของรัฐบาลทัว่ประเทศ และปรับราคาค่านํ้ ามนั ไฟฟ้า ค่าขนส่ง ทาํให้
บริษทัมีตน้ทุนสินคา้สูงข้ึนตามไปดว้ย 

 จากภาวะดงักล่าวจะกระทบโดยตรงต่อการทาํธุรกิจของบริษทัฯ แต่เน่ืองจากบริษทัมีผลิตภณัฑห์ลายชนิด
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบับริษทัฯ รวมทั้ งบริษทัฯ ได้รับคาํสั่งซ้ือล่วงหน้าจากหลายโครงการ ดังนั้นผลการ
ดาํเนินงานท่ีปรากฏในปี 2555 บริษทัฯยงัมีรายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีผลกระทบจากมหาอุทกภยั 

2.7 ความเส่ียงจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 

 บริษทัฯ ได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงบริษทัฯได้คาดหวงัว่าราคาหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีมูลค่าสูงพอท่ีจะทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้ชสิ้ทธินั้นภายใน
กาํหนดเวลาเพ่ือเป็นช่องทางในการเพ่ิมทุน จากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจจากต่างประเทศ ไดส่้งผลกระทบ
ต่อราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นอยา่งมาก ราคาหุน้ลดตํ่าลงอยา่งมาก ซ่ึงจะมีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ ยงัไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

 บริษทัฯ จึงเล็งเห็นว่าผลประกอบการของบริษทัฯ จะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของบริษัทฯ และเป็นตวั
ผลกัดนัใหร้าคาหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีการซ้ือขายราคาสูงข้ึน บริษทัฯจะตอ้งดูแลในเร่ืองผลประกอบการ
ใหมี้อยา่งสมํ่าเสมอ มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ใหค้วามเช่ือมัน่กบัผูล้งทุน 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ประวตัแิละความเป็นมา 

             บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนก่อตั้งเร่ิมแรก เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 
2505 โดยคุณหญิงชชันี จาติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในช่ือบริษทั เยนเนอรัล เอนยิเนียร่ิง จาํกดั ทาํ
การผลิตเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ซ่ึงขณะนั้นนาํมาใชแ้ทนเสาเข็มไม ้บริษทัฯไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพย์
รับอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2534 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
(วสัดุก่อสร้าง) และทาํการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 18 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 24,705,038,590 บาท และทุนชาํระแลว้ 15,313,845,540 บาท แบ่งเป็น 
1,531,384,554 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั รุ่นท่ี 3 
จาํนวน 577,868,385 หน่วย ซ่ึงซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในช่ือ “GEN-W3” ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ผลิตวสัดุ
ก่อสร้าง เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พ้ืนและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป คอนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนั
การหดตวั และพื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน ตลอดจนใหบ้ริการติดตั้งวสัดุต่อพ้ืนสะพาน   

การเปล่ียนแปลงในรอบปี 2555 

ทุนเรือนหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 8,156,054,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 32,861,093,310 บาท เป็น 24,705,038,590 
บาท ลดลงตามจาํนวนหุ้นท่ีคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯและการไม่ใช้
สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัรุ่นท่ี 2 (GEN-W2) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
(GEN-W3) จาํนวน 939,119,305 หน่วยให้กบัผูถื้อหุ้นสามญัเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ท่ีมี
รายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 2 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดรั้บอนุญาตให้มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยจาํนวน 577,868,385 หน่วย จาํนวนท่ีเหลืออีก 361,250,920 หน่วย บริษทัไดท้าํการยกเลิกแลว้ทั้งจาํนวนซ่ึง
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือและเปล่ียนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั้งแต่ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2554 
และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถใชสิ้ทธิ คร้ัง
แรกในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554  ส่วนการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงอตัราการ
ใช้สิทธิจะเท่ากบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป อยา่งไรก็ตาม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียน
เง่ือนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (GEN-W3) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
มีจาํนวน 577,868,385 หน่วย  

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน  ๆ

 บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกั คือ ผลิตวสัดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พ้ืนและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  
คอนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนัการหดตวั และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลิตวสัดุก่อสร้างและการใหบ้ริการ 
2. ธุรกิจการลงทุน 
3. ธุรกิจอ่ืน ๆ 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

** เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติขายหุ้นสามญัของบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั 
จาํนวน 2,100,001 หุ้นหรือร้อยละ 95.45 ให้แก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บชาํระในปี 2555 
จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือไดรั้บชาํระเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
(ทุนจดทะเบียน 24,705.04 ล้านบาท 
ทุนชําระแล้ว 15,313.85 ล้านบาท) 

ธุรกิจการลงทุน 

บริษทั จี.อี.แอล. เจนเนอรัล   
เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิส จาํกดั 
ทุนชาํระแลว้  14  ลา้นบาท 

บริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั** 
ทุนชาํระแลว้ 220 ลา้นบาท 

99.99% 

ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง 
และการใหบ้ริการ 

95.45% 

บริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน) 
ทุนชาํระแลว้ 230 ลา้นบาท 

17.39 % 

ธุรกิจอื่น ๆ  

บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชัน่ 
จาํกดั  ทุนชาํระแลว้  10  ลา้นบาท 

3 .00 % 

บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั   
ทุนชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท 

9 .00 % 
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รายช่ือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอ่ืน  ๆ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สัดส่วน 

(% ) 

ทุนท่ีเรียก
ชําระ 

(ล้านบาท) 

ต้นทุนเงนิ
ลงทุน 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย      
บริษทั จี.อี.แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง
เซอร์วสิ จาํกดั 

ใหเ้ช่าและบริการติดตั้ง 99.99 14.00 13.99 13.99 

44/2  หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี      
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี  12000      
โทรศพัท ์ 66 (0) 2501-2020      
โทรสาร   66 (0) 2501-2134      
บริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 95.45 220.00 210.00 172.59 
44/2  หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี      
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี  12000      
โทรศพัท ์ 66 (0) 2501-2020      
โทรสาร   66 (0) 2501-2134      
บริษทัร่วม      
บริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน) จาํหน่ายหินทราย 17.39 23.00 87.13 - 
151 หมู่ 7  ถ. คีรีนคร  ต. หว้ยกะปิ เพื่อก่อสร้าง     
อ. เมืองชลบุรี  จ. ชลบุรี  20000      
โทรศพัท ์ (038) 276-800      
โทรสาร   (038) 276-800      

หมายเหตุ   ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติขายหุ้นสามญัของบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั จาํนวน 2,100,001 
หุ้นหรือร้อยละ 95.45 ให้แก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บชาํระในปี 2555 จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนท่ี
เหลือไดรั้บชาํระเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 
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3.3 โครงสร้างรายได้ 

       โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ตั้งแต่ ปี 2553 - ปี 2555 สามารถ
จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
%  การถือหุ้น ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
ของบริษัทฯ ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  

ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง บมจ. เจนเนอรัล        
   ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง เอนจิเนียร่ิง  571.82 53.92      473.57  50.16 372.43   38.89  
   ผลิตภณัฑค์อนกรีตพิเศษ   236.84 22.33      185.23  19.62 208.77   21.80  
   ผลิตภณัฑพิ์เศษ   28.99 2.73        15.80  1.67 17.97    1.88  
   โครงการพิเศษ   43.70 4.12      167.30  17.72 245.22  25.61  
รวม   881.35 83.10      841.90  89.18 844.39  88.17  
รายได้บริการ บจก. จี.อี.แอล. 99.99 1.44 0.13          4.96  0.53 43.58    4.55  
 เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง        
 เซอร์วสิ        
รวมรายได้จากการขายและบริการ   882.79 83.24 846.86 89.70 887.97 92.72 
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และโอนสิทธิการเช่า บจก. ฉัตรเฉียบ 95.45 - -        78.49  8.32 58.40    6.10  
ธุรกิจการลงทุน บมจ. เจนเนอรัล        
   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เอนจิเนียร่ิง  6.35 0.60 2.41 0.26   
   กาํไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์   - -          2.33  0.25 0.07    0.01  
   รายไดจ้ากการขายเศษซาก   1.46 0.14 0.91 0.10  - 
   ดอกเบ้ียและส่วนลดรับ   2.28 0.21          2.75  0.29 7.03     0.73  
   กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 
   กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  112.35 
9.58 
22.41 

10.59 
0.90 
2.11 

- - - - 

   รายไดอ่ื้นๆ    23.14 2.18 8.99  0.95 3.11     0.32  
รวม   177.57 16.74        17.39  1.84 10.21     1.07  
ธุรกิจการลงทุน บจก. จี.อี.แอล. 99.99       
 เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง        
   กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ เซอร์วสิ        0.18 0.02     
   ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ    - -         0.30     0.03           0.15      0.02  
รวม   0.18 0.02          0.30     0.03  0.15 0.02 
ธุรกิจการลงทุน บจก. ฉัตรเฉียบ 95.45       
   ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ    - -          1.03      0.11           0.96      0.10  
รวม   - -          1.03     0.11  0.96 0.10 
รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุน   177.75 16.76 18.72 1.98 11.32 1.18 
รวมรายได้   1,060.54 100.00      944.07  100.00 957.69 100.00 
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3.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 

             บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ําในการผลิตวสัดุก่อสร้าง มีผลิตภณัฑ์ท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพสินคา้และการบริการเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ สามารถ
ให้บริการในการให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ทางดา้นเทคนิคต่าง ๆให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไปในเร่ืองความเสียหายท่ีอาจ
เกิดจากการใชว้สัดุท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

 จากการท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างรายใหญ่ บริษทัฯ มุ่งเน้นพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และการ
ใหบ้ริการโดยคงความเป็นผูน้าํในธุรกิจน้ี 
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4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์       

4.1 ลักษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

4.1.1 ธุรกิจของบริษทั 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ช่ือผลิตภัณฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็ * เสาเขม็เหล่ียม เป็นเสาท่ีมีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการ, 
คอนกรีตอดัแรง * เสาส่ีเหล่ียมกลวง ประหยดัเวลา  และค่าใชจ่้าย รัฐวิสาหกิจ,หา้งสรรพสินคา้,  
 * เสาเขม็รูปตวัไอ (I) ในการก่อสร้าง โรงงาน, มหาวิทยาลยั,สนามบิน, 
   บา้นจดัสรร  และงานสะพาน 
   เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑพ้ื์นและผนงั * ผลิตภณัฑค์อนกรีต นาํใยแกว้มาเสริมในคอนกรีต สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการใช ้
คอนกรีต    เสริมใยแกว้ (GRC) โดยไม่เสริมเหลก็  ทาํช้ินงาน ผลิตภณัฑท่ี์เป็นลกัษณะ 
  ไดรู้ปทรงต่าง ๆ มีลกัษณะคมชดั  พิเศษเฉพาะ   
  สวยงาม  นํ้าหนกัเบา ง่ายต่อการ  
  ติดตั้ง ซ่ึงคอนกรีตธรรมดาทาํได ้  
  ยาก  
 * ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป สามารถควบคุมคุณภาพและ งานโรงงาน, หา้งสรรพสินคา้, 
  มาตรฐานไดส้มํ่าเสมอทั้งแผน่ อาคารสูง, สนามกีฬา  เป็นตน้ 
  ทาํใหก้ารก่อสร้างเป็นไปอยา่ง  
  รวดเร็ว  ตามท่ีเจา้ของโครงการ  
  ออกแบบ     
   พ้ืนก่ึงสาํเร็จรูป ออกแบบเพ่ือใชง้านพื้นท่ีมีช่วง งานโรงงาน, งานสะพาน 
  เสากวา้งเกินกวา่มาตรฐานปกติ  
  สามารถทดแทนไมแ้บบ และเป็น  
  พื้นรับนํ้าหนกัไดต้ามท่ีผูอ้อก แบบ

ตอ้งการ  มีความรวดเร็วใน 
 

  การติดตั้ง  
 * พ้ืนคอนกรีตอดัแรง ใชส้าํหรับพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการช่วงห่าง อาคารจอดรถ, พ้ืนอาคารสูง 
   ในท่ีชนิดไร้คาน ของเสากวา้งกวา่ปกติ และไม่  
  ตอ้งการมีคานรับพ้ืน เพ่ือให ้   
  อาคารมีเสานอ้ย มีพื้นท่ีใชส้อย  
  มากข้ึน ก่อสร้างไดร้วดเร็ว  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ ช่ือผลิตภัณฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน 
ผลิตภณัฑพิ์เศษ * ซีเมนตพิ์เศษเดนกา้ เป็นปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และ โรงไฟฟ้าของ EGAT 
    (DENKA) รับกาํลงัอดัสูง ใชใ้นงานติดตั้ง โรงงานไฟฟ้า IPP  และ SPP 
  เคร่ืองจกัร เป็นผลิตภณัฑเ์ดียว โรงปิโตรเคมี 
  จากหลายสิบผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการ โรงกลัน่นํ้ามนั 
  ทดสอบคุณภาพ  และอนุมติัใหใ้ช ้ โรงเหลก็ 
  ในการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า โรงงานกระดาษ 
  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง โรงงานนํ้าตาลฯลฯ 
  ประเทศไทย  

 กาํแพงกนัเสียง เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชป้้องกนั, แกไ้ข ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, 
  มลภาวะทางเสียงจากการจราจร อุโมงคท์างลอด,โรงไฟฟ้า 
  หรือเคร่ืองจกัร และโรงงานต่าง ๆ  
 ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จ

สาํหรับงานฉาบบาง  
(Super Skimcoat) 

เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยดึเกาะ
สูง ใชส้าํหรับตกแต่งผนงั, พ้ืนผวิ
งาน Precast ใหอ้อกมาเรียบสวยงาม 
ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยดัสีในการ
ทาสี 

ในอาคารสูงทัว่ไป  
ในงานผนงัสาํเร็จรูป 
ในการตกแต่งทัว่ไป 

* เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9001: 2008 

4.1.2 ธุรกิจของบริษทัย่อย 

1) บริษทั จี.อี.แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิส จาํกัด ดาํเนินธุรกิจการให้บริการติดตั้งโดย
บริษทัมีทีมงานผูรั้บเหมาติดตั้งท่ีมีความชาํนาญ เช่ือถือไดเ้พ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

2) บริษทั ฉัตรเฉียบ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์มีอาคารให้เช่าบริเวณชายหาด
พทัยาเหนือ บนท่ีดิน 23-0-87 ไร่ โดยเป็นสิทธิการเช่าตามสญัญารับโอนสิทธิการเช่าจากบุคคลภายนอกโดยกาํหนด
สญัญาตั้งแต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2546 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติขายหุ้นสามญัของบริษทั 
ฉัตรเฉียบ จาํกดั จาํนวน 2,100,001 หุ้นหรือร้อยละ 95.45 ให้แก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บ
ชาํระในปี 2555 จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือไดรั้บชาํระเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ภาพรวมของธุรกิจ เน่ืองจากราคานํ้ ามนัและราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนและจากการปรับค่าแรงวนัละ 
300 บาท ทัว่ประเทศทาํให้บริษทัมีตน้ทุนผลิตสินคา้เพ่ิมข้ึน  ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตวัของ
วสัดุก่อสร้าง ทาํให้เกิดการชะลอตวัในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพราะอุตสาหกรรม
ก่อสร้างจะควบคู่ไปกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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 ในปี 2555 อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ลูกคา้อนัดบัแรกน่าจะเป็นเร่ืองราคา เน่ืองจากลูกคา้แต่ละโครงการต้องการบริหารตน้ทุนของงานก่อสร้างให้มี
ตน้ทุนตํ่า เพ่ือรักษาระดบัอตัรากาํไรให้ไดต้ามเป้าหมาย การเปรียบเทียบราคาและการต่อรองจึงมีความจาํเป็นมาก 
ซ่ึงการเสนอราคาขายบางคร้ังไม่สามารถปรับราคาตามวตัถุดิบท่ีปรับเพ่ิมข้ึนไดม้ากนกั 

4.2.1 อุตสาหกรรมการผลิตวสัดุก่อสร้าง  กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1.  ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ - เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพในการเขา้ประมูลงานขนาดใหญ่  เช่น  
 อาคารสูง และงานสาธารณูปโภค  

2.  เจา้ของโครงการ - ตอ้งการจะซ้ือวสัดุในการก่อสร้างเอง เพราะมีความมัน่ใจใน   
  คุณภาพของสินคา้และการบริการโดยไม่ผา่นบริษทั  
  ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

3.  สถาปนิกและวิศวกร - เป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณแบบ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจใน 
  การใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ เป็นอยา่งดี และสามารถจะแนะนาํ 
  เจา้ของโครงการใหใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ ได ้

4.  ทัว่ ๆ ไป - ลูกคา้มีความประสงคจ์ะนาํสินคา้ไปใชก้บัอาคาร หรือเพ่ือ 
   ตกแต่งใหส้วยงาม 

4.2.2 กลยุทธ์การตลาด 

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ  มีนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการโดยผลิตสินค้าท่ี มี คุณภาพได้
มาตรฐานสากล มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ การปรับปรุงการให้บริการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยจดัทีมงานท่ีมีความรู้ความชาํนาญมาดูแล
งานเพ่ือมิใหก้ารส่งมอบงานล่าชา้หรือเกิดความเสียหาย ดว้ยประสบการณ์การดาํเนินงานดา้นการผลิตวสัดุก่อสร้าง
และการใหบ้ริการมานาน 50 ปี ลูกคา้ใหค้วามเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทัฯ  

2) กลยุทธ์ด้านราคา 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีอายุการใชง้านท่ี
ยาวนาน มีผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํปรึกษาแก่ลูกคา้และดูแลอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งศกัยภาพของบริษทัในการทาํงานใหลู้กคา้
เสร็จทนัเวลา หรือไม่มีความเสียหายท่ีอาจทาํใหลู้กคา้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายมากข้ึน  ซ่ึงจะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจใน
ราคาสินคา้และบริการของบริษทั 

3) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 บริษทัฯ มีสินคา้หลากหลายผลิตภณัฑ ์เพ่ือให้ลูกคา้สามารถซ้ือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ ไดจ้ากผูผ้ลิต
เดียว เช่น ในการก่อสร้างอาคาร บริษทัจะมีผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงพร้อมบริการการตอกพ้ืนคอนกรีตอดั
แรงในท่ีชนิดไร้คาน ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป ผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้วเพ่ือตกแต่งอาคารตามท่ีสถาปนิก
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ออกแบบ เป็นตน้ บริษทัฯ จะมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาปนิกและวิศวกรเน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้
ของบริษทั รวมทั้งบริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญักบัลูกคา้ทุกราย  การประชาสัมพนัธ์องคก์รโดยการติดป้ายบริษทัใน
บริเวณโครงการท่ีบริษทัฯรับดาํเนินการ การให้นิสิตนักศึกษาและผูส้นใจมาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อจะได้ทราบ
คุณสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ ์  

4) กลยุทธ์ด้านการพฒันา 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาการเป็นผูน้ําของธุรกิจได้ บริษทัฯจะต้องมุ่งเน้นการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์กระบวนการผลิต เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความแตกต่างจากคู่แข่งอ่ืน การเพ่ิมความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ และใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบอาคารท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั 

5) กลยุทธ์การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 

 ช่องทางการจาํหน่าย  แบ่งไดด้งัน้ี 

 
 2555  2554 
จาํหน่ายใหแ้ก่ ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวม  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวม 
เจา้ของโดยตรง 1.88  12.57  14.45  3.04  16.60   19.64  
บริษทัผูรั้บเหมา 1.43  83.94  85.37  4.36  76.00   80.36  
บริษทัผูอ้อกแบบ -  0.18  0.18  -  -  - 
บริษทัท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม -  -  -  -  -  - 

รวม % 3.31  96.69  100.00       7.40           92.60   100.00 

หมายเหตุ  เป็นตวัเลขจากจาํนวนงานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีของบริษทัฯ 

4.2.3 สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างท่ีมีความแข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์ท่ียาว 50 ปีรวมทั้ งการ
มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง  

จํานวนคู่แข่งขนั 

ผลิตภณัฑ ์ จาํนวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 
 2555 2554 2553 
ผลิตและจาํหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง  6 6 6 
ผลิตและติดตั้งผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  4 3 3 
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อาร์.ซี 3 3 4 
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน  7 7 7 
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษเดนกา้ 5 5 5 
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4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

4.3.1 การผลิต  

 บริษทัฯ มีโรงงานอยู่ 1 แห่ง คือโรงงานบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี ตั้ งอยู่ท่ี44/2 หมู่ท่ี 2 ถนน         
ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี    

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.เมตร) 100,000 85,000 85,000 
ผลิตภณัฑพ์ื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน (ตร.เมตร) 400,000 500,000 500,000 
ผลิตภณัฑจี์.อาร์.ซี. (กิโลกรัม) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ  (กิโลกรัม) 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
ผลิตภณัฑพ์ื้นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป(ตร.เมตร) 56,4000 52,000 52,000 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
กาํลงัการผลิตจริง    

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.เมตร) 90,506 77,347 75,637 
ผลิตภณัฑพ์ื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน (ตร.เมตร) 352,959 421,591 287,576 
ผลิตภณัฑจี์.อาร์.ซี. (กิโลกรัม) 556,401 221,738 403,751 
ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ  (กิโลกรัม) 2,462,525 1,085,950 1,232,750 
ผลิตภณัฑพ์ื้นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป (ตร.เมตร) 44,285 24,133 51,103 
    

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
การใชก้าํลงัการผลิต (%)    
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.เมตร) 90.50 91.00 88.98 
ผลิตภณัฑพ์ื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน (ตร.เมตร) 88.24 84.32 57.52 
ผลิตภณัฑจี์.อาร์.ซี. (กิโลกรัม) 55.64 22.17 40.38 
ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ  (กิโลกรัม) 91.20 40.22 45.66 
ผลิตภณัฑพ์ื้นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป (ตร.เมตร) 78.52 46.41 98.28 

อตัราเพ่ิมของปริมาณการผลิต    

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.เมตร) -9.50 -9.00 -11.02 
ผลิตภณัฑพ์ื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน (ตร.เมตร) -11.76 -15.68 -42.48 
ผลิตภณัฑจี์.อาร์.ซี. (กิโลกรัม) -44.36 -77.83 -59.62 
ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ  (กิโลกรัม) -8.80 -59.78 -54.34 
ผลิตภณัฑพ์ื้นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป (ตร.เมตร) -21.48 -53.59 -1.73 
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4.3.2 การจัดหาวตัถุดิบหรือผลิตเพื่อจําหน่าย 

 ในปี 2555 วตัถุดิบประมาณร้อยละ 99 บริษทัฯ จดัซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ สาํหรับสินคา้ท่ี
สัง่ซ้ือจากต่างประเทศ บริษทัฯสามารถหาทดแทนไดจ้ากผูผ้ลิตอ่ืนในประเทศ และวตัถุดิบท่ีซ้ือในประเทศ บริษทัฯ 
กส็ามารถหาทดแทนไดเ้น่ืองจากมีผูจ้าํหน่ายหลายราย 

                     วตัถุดิบมีการปรับราคาสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ ลวดและเหลก็ มากกว่าร้อยละ 50 และการขาด
แคลนวตัถุดิบเป็นบางเวลา บริษทัฯ ไดว้างแผนการผลิตโดยการจองราคาวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตเพ่ือรองรับโครงการท่ี
บริษทัฯจะเสนอราคา เพ่ือป้องกนัความเส่ียงกบัราคาท่ีมีโอกาสจะปรับตวัข้ึนไปอีก และการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือ
สํารองการผลิตประจาํวนั  นอกจากน้ีบริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อรายใหญ่มีเครดิตทางการคา้ดี ทางผูผ้ลิตจะให้เช่ือมัน่และ
จดัเตรียมวตัถุดิบใหเ้พียงพอ  

4.3.3 จํานวนผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก 

ปูนซีเมนต ์ ซ้ือจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 
เหลก็เสน้ PC  Wire ซ้ือจากผูจ้าํหน่าย 3 ราย 
เหลก็เสน้  ซ้ือจากผูจ้าํหน่าย 4 ราย 
หินทราย ซ้ือจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 

 การสัง่ซ้ือจากผูจ้าํหน่ายข้ึนอยูก่บัคุณภาพราคาและเง่ือนไขทางการคา้ 

4.3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัผลิตวสัดุก่อสร้าง จึงอาจจะมีมลภาวะเกิดข้ึนคือ ฝุ่ น เสียง และเศษ
วสัดุอุตสาหกรรม โดยบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีโซนท่ีสามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซีเมนตไ์ด ้บริษทัฯไดมี้
มาตรการป้องกนัแกไ้ขในเร่ืองของฝุ่ นและเสียง มีการพฒันาเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ศึกษาเทคนิคในการลดฝุ่ น เสียง 
อีกทั้ งสถานท่ีผลิตตั้ งอยู่ห่างไกลจากสถานท่ีข้างเคียง บริษทัฯ มีหน่วยงานความปลอดภยั เพ่ือดูแลด้านความ
ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ซ่ึงจะรวมถึงการควบคุม
มลภาวะสภาพการทํางาน เร่ืองเสียง แสงและฝุ่ นด้วย สําหรับเศษวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการกาํหนดระเบียบกฎเกณฑใ์หบ้ริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัในการกาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ี
ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
บทบญัญติัเทศบาล ตาํบลบางกะดี เร่ืองการกาํจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2548 

4.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัส้ินสุดของงบการเงินรวม บริษทัฯ มีสญัญาการขายและบริการ ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ ดงัน้ี 

 หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
จาํนวนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 442.50 403.70 481.80 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 รายละเอียดและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ  วนัที่ 31 ธันวาคม  2555 
มดีังนี ้

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท) 

ทีด่นิ    

1. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 33.57 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินจดจาํนองเพื่อเป็น 
     เน้ือท่ี 5ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา   หลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนักบั 
     ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์   ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
     ต.บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี    
     จ.ปทุมธานี    

2. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน จาก บจก. จี.อี.แอล. 8.32 เป็นท่ีดินมีสญัญาเช่า 
    เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 88  ตารางวา เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  กบับจก. จี.อี.แอล. 
    ขา้งเคียงเลขท่ี  44/2  หมู่  2   เซอร์วสิ  เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
     ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี   เซอร์วสิ 

     อ. เมืองปทุมธานี  จ. ปทุมธานี    

3. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน นายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข - เป็นท่ีดินมีสญัญาเช่ากบั 
     เน้ือท่ี  74  ไร่  2 งาน 18  ตารางวา   นายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข 
     ตั้งอยูเ่ลขท่ี  44/2  หมู่  2  ถ. ติวานนท ์    

     ต. บางกะดี  อ. เมืองปทุมธานี    

     จ. ปทุมธานี    

4. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล  38.36 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินจดจาํนองเพื่อเป็น 
     เน้ือท่ี  143  ไร่  1 งาน 27  ตารางวา เอนจิเนียร่ิง  หลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนักบั 

     ตั้งอยูเ่ลขท่ี  20 หมู่ท่ี 1   ถนนรพช.   ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

     สายหนองบอนแดง  บา้นหนองกานํ้า    

     ต. หนองบอนแดง  อ. บา้นบึง    

     จ. ชลบุรี     

5.  อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 19.74 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินจดจาํนองเพื่อเป็น 
หลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนักบั 
ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 3.31 เป็นท่ีดินมีสญัญาเช่ากบับจก. จี.อี.
แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง เซอร์วสิ 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

  
มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 

 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

 

 
 

ภาระผูกพนั  บริษทั บจก. จ.ีอี.แอล. รวม 
ประเภททรัพย์สิน  เจนเนอรัล  

  เอนจเินียร่ิง  
  เซอร์วสิ  
อุปกรณ์      
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมืออุปกรณ์ 7.05 - 7.05 เจา้ของ  
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 4.02 - 4.02 เจา้ของ  
ยานพาหนะ 8.59 - 8.59 เจา้ของ  

รวมอุปกรณ์สุทธิ 19.66 - 19.66   

อาคารสาํนกังาน  19.74 - 19.74 เจา้ของ บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินจดจาํนอง
เพื่อเป็นหลกัประกนัหนังสือ
คํ้าประกนักับธนาคาร กสิกร
ไทย จาํกดั (มหาชน) 

     
     

อาคารโรงงาน 3.31 - 3.31 เจา้ของ เป็นท่ีดินมีสัญญาเช่ากบับจก. 
จี .อี .แอล .เจน เนอรัล  เอน จิ
เนียร่ิง เซอร์วสิ 

รวมอาคาร 23.05 - 23.05   

 

5.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสร้างความมัน่คง นโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วม  บริษทัฯ จะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทันั้น ๆ เพ่ือร่วมกนักาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ 
และควบคุมเร่ืองนโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด 

 ปัจจุบนับริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยรวม 1 บริษทั คือ บริษทั จี.อี.แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิส 
จาํกดั  สาํหรับนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยในอนาคตบริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายในการรักษาสดัส่วนการถือหุน้ใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าว  โดยบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายไดแ้ละเงินปันผลจาก
การลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 - ไม่มี - 
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7. โครงสร้างเงินทุน  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 

   ทุนจดทะเบียน : 24,705,038,590 บาท ประกอบดว้ย 
       หุน้สามญัจาํนวน 2,470,503,859 หุน้               
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
   ทุนท่ีออกและ : 15,313,845,540 บาท ประกอบดว้ย 
   เรียกชาํระแลว้  หุน้สามญัจาํนวน 1,531,384,554 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  โครงสร้างผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย ผูถื้อหุ้นสญัชาติต่างดา้ว 

นิติบุคคล % บุคคลธรรมดา % นิติบุคคล % บุคคลธรรมดา % 
15,052,257 0.99 1,516,262,334 99.01 - - 69,963 0.00 

7.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2556) 

ช่ือผู้ถือหุ้น สัญชาต ิ
จํานวนหุ้นท่ีถือ 
หุ้น %      

นายวิสูตร เอ้ียวศิวิกลู ไทย 75,383,100 4.92 
นายอมร พรหมดีราช ไทย 75,000,000 4.90 
นายโรจน ์ล้ิมสวสัด์ิ ไทย 69,200,043 4.52 
นายยรรยงค ์อินทรสงเคราะห์ ไทย 69,148,100 4.52 
นายศิร์วสิษฎ ์สายนํ้ าผึ้ง ไทย 68,714,100 4.49 
นายพิสิษฏ ์พิพฒันวิ์ไลกลุ ไทย 56,020,000 3.66 
นายสมคิด ชมพนู ไทย 52,743,400 3.44 
นางหน่ึงฤทยั เกตุมณี ไทย 48,000,000 3.13 
น.ส. ภทัราวดี อุ่นแอบ ไทย 41,135,200 2.69 
นายทวีป เรืองหร่าย ไทย 38,500,250 2.51 

รวม  593,844,193 38.78 
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7.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน (Warrant) 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 วนัท่ี 28 มีนาคม 2554 ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติั
ให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นท่ี 3 จาํนวนไม่เกิน 939,119,305 หน่วย 
ให้กบัผูถื้อหุ้นสามญัเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 2 หุน้สามญัใหม่ต่อ 
1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 1.00 บาท มีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2557) จึงทาํใหมี้ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกใหผู้ถื้อหุน้เดิมทั้งหมดจาํนวน 577,868,385 หน่วย และรับ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 เร่ิมทาํการซ้ือขายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 โดยจดัอยูใ่นหมวดใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั และใชช่ื้อยอ่ในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยว์า่ “GEN-W3” ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ีทาํการสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม 
ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ นับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนักาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก คือ 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงอตัราการใชสิ้ทธิจะ
เท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 
เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใช้สิทธิอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขตาม
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (GEN-W3) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
มีจาํนวน 577,868,385 หน่วย 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551  วนัท่ี 24 เมษายน 2551 ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้
บริษทัเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรอง
ตามกฎหมาย และบริษทัตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งน้ีให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของ
บริษทัในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายใหต้ามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั   

 บริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมทาํใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมาย โดยผูถื้อหุน้มี
ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวเ้น่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ 
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8. การจัดการ 

แผนผงัองค์กร 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝายผลิตและบริการ ผู้อํานวยการฝายขายผู้อํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

ผู้อํานวยการ
ฝายอํานวยการ

 บัญชี
 การเงิน
 นักลงทุนสัมพันธ์

 ทรัพยากรบุคคล
 กฎหมาย
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ธุรการ
 จัดซื้อ
 พัสดุกลาง

 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
 บรกิารเสาเข็มคอนกรีต

อัดแรงและบริการ BCP

 ผลิตและบริการผนัง
คอนกรีตสําเร็จรูป

 แผนกก่อสร้าง

 ออกแบบผลิตภณัฑ์
 ผลิตและบริการ Post-

Tension

 ผลิตคอนกรีตเสริมใย
แก้ว (GRC)

 ผลิตเดนก้า

 การขาย 1

 การขาย 2

 การขาย 3

ฝายตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

 ประชาสัมพันธ์
 หน่วยงานความปลอดภัย
 หน่วยงานอนุรักษพ์ลังงาน
 หน่วยงาน ISO

สํานักกรรมการผู้จัดการ
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และคณะกรรมการบริหารโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษทั  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นายศกัด์ิชยั ชากระโทก  ประธานกรรมการ 

2. นายนนัทม์นสั  โพธ์ิแดง  ประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสุรัตน์  จิรจรัสพร  กรรมการบริหาร 

4. นายกฤษฎา  เจริญกลกิจ  กรรมการ 

5. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู  กรรมการ 

6. พลเรือตรีนฤดม  แป้นเจริญ  กรรมการ 

7. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ  กรรมการ   

 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2555 

 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 

 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 

 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 2555 

 ทั้งน้ีโดยมี นายวิทยา จนัทะอุ่มเมา้  ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ รักษาการเลขานุการบริษทัฯ
โดยทาํหนา้ท่ีดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุม  และจดัเกบ็เอกสารเก่ียวกบัการประชุมให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

1. กาํกบัดูแลและจดัการใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตว้ตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั
ของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี  ตลอดจนปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั  กาํกบั  ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่กิจการและใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

3. จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4  เดือน นับจากวนัปิดบญัชีส้ินปีของบริษทั  และจดั
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือมีความจาํเป็น   
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4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ  50  ของกรรมการทั้งหมด  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานของท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5. มีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํการตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรแทนคณะกรรมการได ้ และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้นไดต้ามความเหมาะสม   

6. พิจารณากาํหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  ตลอดจนการตั้งคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในการดาํเนินกิจการของบริษทั 

7. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุน และในการดาํเนินกิจการของบริษทัประจาํปี รวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริษทั 

8. จดัให้มีการรายงานขอ้มูลทางการเงิน  และขอ้มูลทัว่ไปท่ีสําคญัต่อผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น และเพียงพอ  

รวมทั้งยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 

9. กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทั
และบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 “ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัวิญญูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง” 

10. พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวตามท่ีเห็นสมควรภายใต้
บทบญัญติัของกฎหมาย 

11. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  เวน้แต่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อบังคบัของบริษัทท่ีเกีย่วข้องกบักรรมการมดีังน้ี 

 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า  5  คน  และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด  ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดย
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูต่าม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็น 
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 กรรมการเท่ากับจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 

 ประกอบดว้ยนายนนัทม์นสั โพธ์ิแดง, นายสุรัตน์ จิรจรัสพร และนายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการสองใน
สามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ    ตาํแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเรือตรีนฤดม  แป้นเจริญ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการตรวจสอบ 

และนางสาวพชัรประไพ  กาญจนสุทธิเจริญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจ
ไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ  หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม   

  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ ประสบการณ์ด้านบัญชี ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 2551 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกยา้ย  เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พระราชบญัญติัการบญัชี หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
สูงสุด 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

7.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

7.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 

7.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษทัแจง้มติเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีและ
จดัทาํรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด   และนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดย
วิธีการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

9. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทาํซ่ึง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  
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 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา  
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การทาํรายการทางการคา้ท่ีเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการการ
เช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของฅน รวมทั้งไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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8. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   

9. กรณีท่ีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบั
เดียวกนั บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนั้น
ไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ  3  ท่าน 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายนนัทม์นสั  โพธ์ิแดง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. พลเรือตรีนฤดม  แป้นเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  มีดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาสรรหากรรมการซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัโดยสรรหาจากผูท่ี้มีความสามารถ  

มีความรู้ เสียสละเวลา มีคุณสมบติัของกรรมการ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยสรรหาจากผูท่ี้มี
ความสามารถทาํประโยชนใ์หบ้ริษทัฯ ได ้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. นาํเสนอนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ตามตาํแหน่ง
งานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ และ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4. พิจารณานําเสนอการปรับเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนตามตาํแหน่งงาน สวสัดิการและเง่ือนไข
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการจา้ง ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการ ผูจ้ดัการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นําเสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆให้แก่  

กรรมการบริษทั และกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 

6. กาํหนดรายช่ือของกรรมการและพนกังานท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของ
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว 

7. กาํหนดจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ซ่ึงจะได้รับการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดในแต่ละคราว 

8. ใหค้วามเห็น เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชน์ท่ีบริษทัฯจะไดรั้บจากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 บริษทัท่ีออกหลักทรัพย์                                                                                                                                               หน้าที ่28 

(4) คณะกรรมการบริหาร  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายนนัทม์นสั  โพธ์ิแดง ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสุรัตน์  จิรจรัสพร กรรมการบริหาร 

3. นายกฤษฎา  เจริญกลกิจ กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัต่อไปน้ี 

1. ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการประจาํตามปกติของบริษทัฯให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการกาํหนด แผนการธุรกิจ ทิศทาง      

กลยทุธ์ ภายใตก้รอบของกฎหมายและขอบเขตอาํนาจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

2. ดาํเนินกิจการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายรวมถึงการอนุมติัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ตามขอบเขตอาํนาจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯไดใ้หไ้ว ้ซ่ึงจะมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. พิจารณาเพื่อนาํเสนอเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตอาํนาจของตนใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

1. รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังาน
ประจาํตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
ระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใตก้รอบของกฎหมายและขอบเขตอาํนาจท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด   

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจาํปีท่ีฝ่ายบริหารจดัทํา เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไดรั้บมอบอาํนาจในการกระทาํการใดๆ ท่ีปฏิบติัไป
ตามปกติธุรกิจได ้

4. รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการ
ลงทุนในการพฒันาโครงการใดๆ ท่ีไม่อยูใ่นนโยบายประจาํปีของบริษทั 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ประโยชนต่์อกิจการ 

6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของกิจการ 

7. พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกิน
อาํนาจสัง่การของฝ่ายงานนั้น ๆ 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคราว 
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9. พิจารณาการดาํเนินการเก่ียวขอ้งกับรายการระหว่างกนั ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

10. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจาํปี   

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการนั้น จะตอ้ง
อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดท่ีมี หรืออาจจะมี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียของรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ (ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการดงักล่าว โดยรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้ง
นาํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาต่อไป 

 นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการทาํรายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั ตามความหมายท่ีกาํหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การทาํรายการดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือปฏิบติัการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 

เลขานุการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2555 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งนายวิทยา 
จนัทะอุ่มเมา้ ให้รักษาการเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงเลขานุการบริษทัฯ จะจดัทาํและจดัเก็บทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุมและรายงานการ
ประชุม จดัทาํและจดัเก็บรายงานประจาํปี ส่งสาํเนาและจดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สีย และจดัให้มีระบบการเก็บ
รักษาเอกสารของบริษทั 

8.2 การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งหน่ึงในสามตามอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจาํนวน 1ใน 3 นั้น  

โดยกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่ได ้ทั้ง
กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทั
ฯ ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
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2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได้
เพียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึง
คุณสมบัติในเร่ืองของอายุ แต่บริษัทฯจะคํานึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์  ท่ีจะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้ ง
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นสาํคญั 

8.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 ในเดือนกุมภาพนัธ์คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง และเสนอค่าตอบแทน
ของกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั บริษทัฯมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในรูปของเบ้ียประชุมกรรมการ 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555 มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ี
คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริษทัฯ เสนอดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานไดรั้บค่าเบ้ียประชุมรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน กรรมการแต่ละ
ท่านไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 10,000 บาทต่อเดือน   

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 

15,000  บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทต่อเดือน 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 3,000 บาทต่อคร้ัง 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 ก. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จาํนวน 1.42 ลา้นบาท   

รายช่ือ 

จาํนวนเงินค่าตอบแทนปี 2555 

หมายเหตุ 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ  

เบ้ียประชุม เบ้ียประชุม รวม 

(บาท/ปี) (บาท/ปี)  

1. ม.ล. ทศสุวรรณ ทองแถม 200,000 - 200,000 ลาออก 24/10/2555 

2. นายอาํนาจ  ตนักริุมาน 20,000 - 20,000 ลาออก 12/03/2555 

3. นายอภินนัทกานต ์พงศส์ถาบดี 50,000 - 50,000 ลาออก 15/05/2555 

4. นางสาวศรัณยา สวา่งวงศชิ์นศรี 100,000 - 100,000 ลาออก 17/10/2555 

5. นายชาํนาญ โชติคํ้าวงศ ์ 100,000 150,000 250,000 ลาออก 22/10/2555 

6. นายธกร เลาหพงศช์นะ 30,000 30,000 60,000 ลาออก 12/03/2555 

7. นายกิจจา  เจริญเกียรติกอ้ง 60,000 60,000 120,000 ลาออก 14/06/2555 

8. นายนนัทม์นสั โพธ์ิแดง 100,000 - 100,000 แต่งตั้ง 12/03/2555 

9. พลโทอุชุกร สาครนาวิน 80,000 80,000 160,000 แต่งตั้ง 12/03/2555 

ลาออก 24/10/2555 

10. นายอมรศกัด์ิ ไผพ่ลู 55,000 - 55,000 แต่งตั้ง 15/05/2555 

ลาออก 17/10/2555 

11. นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ 65,000 65,000 130,000 แต่งตั้ง 14/06/2555 

12. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร 20,000 - 20,000 แต่งตั้ง 17/10/2555 

13. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 20,000 - 20,000 แต่งตั้ง 17/10/2555 

14. นายศกัด์ิชยั ชากระโทก 40,000 - 40,000 แต่งตั้ง 24/10/2555 

15. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกูร 20,000 30,000 50,000 แต่งตั้ง 24/10/2555 

16. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ 20,000 20,000 40,000 แต่งตั้ง 24/10/2555 

รวม 980,000 435,000 1,415,000  

 ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทน 

ปี 2555 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน ลกัษณะค่าตอบแทน 

 (บาท) รายเดือน 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 7 1,415,000.00 เงินเดือน 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 8 7,069,569.95 เงินเดือน 

รวม 15 8,484,569.95  

หมายเหตุ  :  “ผูบ้ริหาร” ในท่ีน้ีหมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)                                                        แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 บริษทัท่ีออกหลักทรัพย์                                                                                                                                               หน้าที ่32 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

 เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน โดยบริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนทุกเดือน
เท่ากนัร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2555 จ่ายสมทบเขา้กองทุนดงัน้ี 

 ผูบ้ริหาร 4 คน เป็นเงิน 120,031.95 บาท 

8.4 การกํากับดูแลกิจการ (Code of Best Practice) 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม คาํนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ความรับผิดชอบของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัสาํคญัในการเพ่ิมมูลค่าในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ 

 นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง            

บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยตระหนักว่าผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของ โดย
ควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้ งคณะกรรมการ ให้ทําหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

 สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้คือการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพ่ิมทุน การจดัสรรเงิน
ปันผล และอนุมติัรายการเก่ียวโยงต่างๆ ผูถื้อหุ้นยงัไดรั้บสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งกาํไร  

หรือเงินปันผล รวมถึงการได้รับข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างต่อเน่ือง บริษทัฯจะไม่ทาํการใดๆอนัเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีแนวทางการปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารประกอบใหก้บัผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหนา้ก่อน
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วนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น และมีความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 

2. บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และใน Website ของบริษทัฯ ก่อนล่วงหนา้วนัประชุมฯ เป็นเวลา 20 วนั เพ่ือเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมฯ 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในทาํเลท่ีการเดินทางสะดวก มีการอาํนวยความสะดวกให้ผู ้
ถือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชุม
ของผูถื้อหุน้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและพูดคุยอยา่งไม่เป็น
ทางการกบัคณะกรรมการได ้     

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  

และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง เพ่ือร่วมกบักรรมการตอบขอ้ซกัถาม
ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง   

5. บริษทัฯไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมฯ ซ่ึงไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีการบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง     

หมวดท่ี 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 การสร้างความมัน่ใจให้กับผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลให้การใช้เงินของผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัสาํคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมการจึงกาํกบัดูแลให้ผูถื้อ
หุน้ไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 

1. คณะกรรมการจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นในลกัษณะสนบัสนุน โดยไดส่้งใบมอบฉนัทะให้ผู ้
ถือหุ้นทุกราย ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกในการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถจะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้
ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉนัทะผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียงได ้ในการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทัฯ ไดจ้ดัประธานบริษทั และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบ 

2. การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือการเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ยงัไม่มีหวัขอ้น้ีระบุใน website อยา่งเป็น
ทางการ แต่ผูถื้อหุน้สามารถส่งขอ้มูลการขอเพ่ิมวาระการประชุมฯ  หรือเสนอช่ือกรรมการพร้อมคุณสมบติัเขา้มายงั  

website ของบริษทัฯได ้แต่ท่ีผา่นมายงัไม่ปรากฏวา่มีขอ้มูลส่งเขา้มา 

3. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 

4. กาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ
ของกรรมการบริษทัฯ พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการ ผูบ้ริหารทราบ และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
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ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่แจง้ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนให้ผูอ่ื้นทราบ การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน  

 ทั้งน้ีเพ่ือมิให้กรรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผู ้
ถือหุ้นโดยรวม บริษทัฯไดมี้การส่งเอกสารในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในและความผิดท่ีเกิดข้ึนให้กบักรรมการและ
พนักงานของบริษทัฯ ทุกคร้ังท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่จากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ หากพบว่ามีกรรมการหรือพนกังานอาศยัอาํนาจหนา้ท่ีหรือโอกาสในการทาํงานแสวงหาประโยชน์ จะ
ถูกลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ โดยท่ีผา่นมาไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

5. เปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวให้ผู ้
ถือหุ้นทราบ  และไม่มีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ กรรมการ พนกังานของบริษทัฯ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง หน่วยงานอ่ืนๆท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และภาครัฐ โดยแนวปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

1. ผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ จะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมัน่จะสร้างความเติบโต  

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจากผลการประกอบการของบริษทัฯ บริษทัฯไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนั ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั บริษทัฯได้จดัให้มีเว็ปไซต์ของบริษทัฯ www.gel.co.th เพ่ือเป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัฯ ได ้

2. พนักงาน  

  บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัพนกังาน  เพราะถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯได ้บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ มีการ
พฒันาอบรมใหค้วามรู้อยา่งทัว่ถึง เพ่ือพฒันาความสามารถของพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ให้โอกาสกา้วหนา้
ในงาน 
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  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย
การจดัอบรมหลกัสูตรให้กบัคณะกรรมการเพ่ือทาํหน้าท่ีดูแล แนะนํา แจง้ข่าวสาร เก่ียวกบัความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั้ งการป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน เพื่อให้พนักงานนําไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง จดัอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีสวสัดิการท่ีดี และสภาพการจา้งงานท่ีเหมาะสมกบั
สภาวะตลาด เพื่อให้พนักงานมีจริยธรรมท่ีดี บริษทัฯไดจ้ดัพระสงฆ์ท่ีมีความรู้มาบรรยายธรรมให้ขอ้คิดในการ
ดาํเนินชีวิต มีการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา บุตรของพนักงานท่ีเรียนดี รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆเช่น การเรียนศิลปะ
ในช่วงปิดเทอมของบุตรหลานพนกังาน จดัทศันศึกษาใหก้บัพนกังานผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นตน้ 

  บริษทัฯ จดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานไดพ้บเห็นส่ิงผิดปกติหรือส่ิงไม่
ควร ซ่ึงจะถูกส่งถึงกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง สาํหรับการแจง้เบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษทัฯไดมี้ช่ือกรรมการ
อิสระ หมายเลขโทรศพัท ์E-mail address เพ่ือให้ผูต้อ้งการแจง้เบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษทัฯ เพ่ือเป็น
ขอ้มูลใหส้อบหาขอ้เทจ็จริงโดยตรง 

3. ลูกค้า   

  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้ลูกคา้ ท่ีจะไดรั้บ
สินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ราคาท่ีเป็นธรรม บริษทัฯไดรั้บฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เพ่ือนาํมา
ทบทวน ปรับปรุง นอกจากน้ีบริษทัฯไดท้าํการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ บริษทัฯไดพ้ฒันา
คุณภาพของสินคา้และระบบการบริหารงาน ไดรั้บรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐาน ISO และดูแลให้บริการแก่ลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ
ขนาดเลก็ 

4. คู่ค้า 

 กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯอย่างเป็นธรรม ตั้งอยู่บนหลกัเกณฑ์การ
ตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหมายท่ี
จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื 

5. คู่แข่ง 

 บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์การแข่งขนัท่ีดี เน้นการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม บริษทัฯ ทาํการแข่งขนัโดยใชคุ้ณภาพของสินคา้และการบริการท่ี
เช่ือถือไดเ้ป็นจุดแข่งขนั ทาํการแข่งขนัทางการคา้อยา่งสุจริตกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จะรักษาความสมัพนัธ์อนัดีในฐานะ
ผูร่้วมประกอบการคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใด ๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

6. เจ้าหนี ้  

 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามพนัธะทางสัญญาต่อเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยแสดงความ
รับผิดชอบต่อหน้ีสินของบริษทัฯ บริษทัฯปฏิบติัต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ  

บริษทัฯ และเจา้หน้ีมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเสมอมา 
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7. สังคม/ชุมชน และส่ิงแวดล้อม   

  บริษทัฯไดค้าํนึงถึงสงัคม/ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่าง 

ๆ เพ่ือจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบในการไม่ให้เกิดมลภาวะ  

ทางเสียง ฝุ่ น  ต่อชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯไดค้าํนึงถึงคุณค่า และความสาํคญัในการทาํประโยชน์ต่อสงัคม และสงัคมโดยรอบโรงงาน  

ได้ให้การพฒันาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกลเ้คียง สนับสนุนเคร่ืองกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก และร่วมกิจกรรมของวดับริเวณใกลเ้คียงตามเทศกาลทางศาสนาท่ีสาํคญั พนกังานของบริษทัฯได้
ร่วมกนับริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดปีละ 2 คร้ัง อยา่งสมํ่าเสมอทุกปี 

 จรรยาบรรณ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจมา 50 ปี มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของวงการธุรกิจ ดงัน้ีบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญั
ในเร่ืองของจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีแสดงถึงความซ่ือสตัย ์สุจริต ความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายในบริษทัฯไดมี้
การจดักิจกรรม โดยผูบ้ริหารจะส่ือสารในเร่ืองของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมท่ีพนกังานควรมีต่อบริษทัฯ 

ต่อคู่คา้ คู่แข่ง ต่อพนกังานดว้ยกนั ใหพ้นกังานรับทราบโดยสมํ่าเสมอ 

 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ เป็นผูบ้ริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอนุมติัใน
หลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใตป้ระกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่าง
เคร่งครัด 

 บริษทัฯไดก้าํหนดขอ้หา้มไม่ใหมี้การใชโ้อกาสหรือขอ้มูลจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน  

ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้งไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายใน  

เพ่ือประโยชนข์องตนในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลแก่บุคคลอ่ืน 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และความโปร่งใสโดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ทั้งขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียม
กนั โดยผา่นช่องทางและการส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเวป็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  www.gel.co.th 
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 อน่ึงบริษทัฯ มีการจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบดูแลงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์และงานเลขานุการบริษทั
ฯ เป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ให้แก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน  นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย  ์และผูเ้ก่ียวข้อง ท่ีผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกบับริษทัฯ ได้อย่างสะดวก  โดยทาง
โทรศพัทห์มายเลข 02-501-2020  และทางโทรสาร 02-501-2468 ,02-963-9814 

หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทและผู ้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์การทาํงานจาก
หลากหลายสาขา ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีภาวะผูน้าํ  
มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้นต่างๆ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์ 

เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบั
ดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ ติดตามผลการดาํเนินงาน  

โดยคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม รวมทั้งกาํกบั
ดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น  

และเพ่ือความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 

 โครงสร้างกรรมการ 

 ตามข้อบังคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการภายนอกท่ีไม่
เป็นพนักงานของบริษทัฯ จาํนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด เป็นจาํนวนมากพอท่ีสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการของบริษทัฯ   

 ความเป็นอิสระของฝ่ายจัดการและกรรมการ                              

 คณะกรรมการมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ และมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ มีการ
กาํหนดบทบาทและอาํนาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบซ่ึงมาจากกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มี
ส่วนไดเ้สียในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ และทาํหน้าท่ีดูแลกาํกบัและตรวจสอบการทาํงานของ
ฝ่ายบริหาร 

  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นชอบแบบประเมินกรรมการทั้งชุด เพ่ือใชใ้นการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯมีแบบฟอร์มการประเมินผลงานของกรรมการ เพ่ือใหก้รรมการประเมินจุดอ่อนและ
จุดแขง็ในการกาํกบัดูแล เพื่อนาํผลมาสรุปแลว้แจง้ใหก้รรมการทราบต่อไป 
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริหาร เพ่ือ
ร่วมกนัพิจารณา ทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีตามขอ้ 9  “การจดัการ” 

 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

 ในปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมดงัน้ี 

 วาระการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ หมายเหตุ 
 ดํารงตาํแหน่ง บริษัท ตรวจสอบ  

จาํนวนคร้ังของการประชุม  10  คร้ัง 4 คร้ัง  

1. ม.ล. ทศสุวรรณ ทองแถม 20 พ.ค. 2554 – เม.ย. 2557 8/10 - ลาออก 24/10/2555 

2. นายอาํนาจ  ตนักริุมาน 20 พ.ค. 2554 – เม.ย. 2557 1/10 - ลาออก 12/03/2555 

3. นายอภินนัทกานต ์พงศส์ถาบดี 20 พ.ค. 2554 – เม.ย. 2557 2/10 - ลาออก 15/05/2555 

4. นางสาวศรัณยา สวา่งวงศชิ์นศรี 3 พ.ค. 2555 – เม.ย. 2558 6/10 - ลาออก 17/10/2555 

5. นายชาํนาญ โชติคํ้าวงศ ์ 3 พ.ค. 2555 – เม.ย. 2558 8/10 3/4 ลาออก 22/10/2555 

6. นายธกร เลาหพงศช์นะ 3 พ.ค. 2555 – เม.ย. 2558 0/10 - ลาออก 12/03/2555 

7. นายกิจจา  เจริญเกียรติกอ้ง 3 พ.ค. 2555 – เม.ย. 2558 3/10 2/4 ลาออก 14/06/2555 

8. นายนนัทม์นสั โพธ์ิแดง 12 มี.ค. 2555 – เม.ย. 2557 6/10 - แต่งตั้ง 12/03/2555 

9. พลโทอุชุกร สาครนาวิน 12 มี.ค. 2555  – เม.ย. 2558 4/10 1/4 แต่งตั้ง 12/03/2555 

ลาออก 24/10/2555 

10. นายอมรศกัด์ิ ไผพ่ลู 15 พ.ค. 2555 – เม.ย. 2557 3/10 - แต่งตั้ง 15/05/2555 

ลาออก 17/10/2555 

11. นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกุล 14 มิ.ย. 2555 – เม.ย. 2558 3/10 1/4 แต่งตั้ง 14/06/2555 

12. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร 17 ต.ค. 2555 – เม.ย. 2557 2/10 - แต่งตั้ง 17/10/2555 

13. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 17 ต.ค. 2555 – เม.ย. 2558 2/10 - แต่งตั้ง 17/10/2555 

14. นายศกัด์ิชยั ชากระโทก 24 ต.ค. 2555 – เม.ย. 2557 1/10 - แต่งตั้ง 24/10/2555 

15. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกูร 24 ต.ค. 2555 – เม.ย. 2558 1/10 1/4 แต่งตั้ง 24/10/2555 

16. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ 24 ต.ค. 2555  – เม.ย. 2558 0/10 - แต่งตั้ง 24/10/2555 

8.5 การกํากับดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล รายงานทางการเงิน และการดาํเนินงาน โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงิน และท่ีเก่ียวกับธุรกิจและผลการประกอบการของบริษทัฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได ้ 

ทนัเวลา และสมํ่าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบุคคลทัว่ไป บริษทัฯไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งเคร่งครัด กรรมการและผูบ้ริหาร เม่ือมีการซ้ือขาย
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หลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย ์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  

พ.ศ. 2551 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบภายในเวลาท่ีกาํหนด   

 ในการดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีจะตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯในการหา
ประโยชนส่์วนตน หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน   

 เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และในเร่ืองการทาํธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง บริษทัฯไดมี้การกาํหนดการป้องกนัโดยการจาํกดัให้รับรู้ขอ้มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น รวมห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนประกาศงบการเงิน  

1 เดือน 

 การกระทาํฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯถือ
ว่าเป็นการปฏิบติัขดักบันโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ตอ้งมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยงัมีความผิดตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2551    

8.6 บุคลากร  

1. จํานวนพนักงาน   

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีพนกังานทั้งหมด 357 คน ดงัน้ี 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) 

สาํนกับริหาร 2 

ธุรการและบริการองคก์ร 34 

ทรัพยากรบุคคล 5 

บญัชีและการเงิน 14 

ขายบริการและออกแบบ 110 

โรงงานผลิต 192 

รวม 357 

  ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมา 

  -ไม่มี – 

2. นโยบายพฒันาบุคลากร 

 บริษัทฯ มีนโยบายด้านการสรรหา พฒันา และรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพราะตระหนักว่า
บุคลากรเป็นส่ิงท่ีสําคญัในการให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายและความสําเร็จได ้บริษทัฯจึงไดมี้การพฒันาบุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง โดยการจดัฝึกอบรม/สมัมนา ทั้งภายในและภายนอก โดยวิทยากรท่ีทรงคุณวฒิุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
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สร้างจิตสํานึกและการฝึกอบรมในเร่ืองการทํางานเป็นทีม การให้บริการท่ีดี การรักองค์กร และการพัฒนา
ระบบงาน 

 บริษัทฯให้ความสําคัญกับการสร้างขวญัและกาํลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับ
พนกังาน ดว้ยการกาํหนดผลตอบแทนและความกา้วหนา้ในองคก์ร บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็น
ธรรม รวมทั้งการจดัใหมี้ระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสม ตลอดจนพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานใหดี้ข้ึน 

 แผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัแผนการฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี โดยพิจารณาจากขอ้มูล และความ
จาํเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2555 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวม 175,501 

บาท 
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9.  การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมี
ส่วนช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพ่ิมความเขม้แข็งให้กบัการ
บริหารความเส่ียง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการได้ให้อาํนาจแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกาํหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ผูต้รวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผูต้รวจสอบทั้ง 2  
ส่วน มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปีของผูต้รวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยไดพิ้จารณาความสาํคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2. การบริหารความเส่ียง 
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
5. ระบบการติดตาม 

ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุม มีมติเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ ยกเวน้ระบบควบคุม
ทางด้านการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาด ท่ีได้กาํหนดและบังคบัใช้ระเบียบการลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายให้แผนกตรวจสอบภายใน
ติดตามและสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ลว้ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีความเห็นว่ามีการป้องกนัทรัพยสิ์นจากการท่ีผูบ้ริหารนาํไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มี
อาํนาจ ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั 

 องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรให้มีความชดัเจนเหมาะสม กาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความ
รับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพ่ือทาํหนา้ท่ีดูแล และรับผดิชอบการดาํเนินงานในสายงานดา้นต่างๆ  

 การบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯ มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือ
ระบุปัจจยัเส่ียง กาํหนดมาตรการป้องกนับรรเทาความเส่ียงนั้น และหามาตรการในการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิด
ผลกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 บริษทัท่ีออกหลักทรัพย์                                                                                                                                               หน้าที ่42 

 แมปั้จจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดขอบเขตและนโยบาย
ในการบริหารความเส่ียง แต่มีกระบวนการในการป้องกนัความเส่ียงเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสมแลว้ 

 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายจัดการ 

 บริษทัฯ มีระเบียบคาํสัง่ในการกาํหนดหนา้ท่ี และความรับผิดชอบรวมทั้งกาํหนดอาํนาจในการอนุมติัของ
ผูบ้ริหารแต่ละระดบัอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบติัในเร่ืองท่ีสําคญัและ
จาํเป็น และท่ีบงัคบัโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมทั้งป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบของผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล       

 บริษทัฯให้ความสําคญักบัการจดัระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์
เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ดัระบบสารสนเทศ ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูล้งทุนสามารถเขา้หาขอ้มูลได ้ เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

  ระบบการตดิตาม 

 บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ จะมีการหารือกับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือหาวิธีหรือวางระบบ กาํหนดหลกัเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกนัในการปฏิบติังาน เพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจถึงความเหมาะสม และพฒันาประสิทธิภาพของระบบอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008  
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10. รายการระหว่างกัน 

 รายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย และบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัในระหวา่งปี 2554-2555 

 รายการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ประเภท 

งบการเงนิรวม  
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
(พนับาท) ลักษณะรายการ อายุสัญญา 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 
บริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั บริษทัยอ่ยที่

บริษทัถือหุน้อยู่
ร้อยละ 95.45 

รายไดค้่าบริการและอื่นๆ 
ดอกเบี้ยรับ 

- 
- 

- 
- 

18 
- 

360 
755 

เป็นการรับจา้งจดัทาํงานดา้นบญัชี และอื่นๆ ของบริษทัยอ่ย  เดือนละ 3,000 บาท สัญญาต่อทุกปี 
ในปี 2554 คิดเพิ่มเดือนละ 30,000 บาท 

ลูกหนี้อื่น 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ดอกเบี้ยคา้งรับ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

350 
16,000 
26 

เป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ
บริษทัยอ่ยโดยคิดดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 4 -12 ต่อปี วงเงินไม่เกิน 40 ลา้นบาท 

ออกเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินกาํหนดชาํระคืน
เมื่อทวงถาม 

บริษทั จี. อี. แอล. เจนเนอรัล 
เอนจิเนียริ่ง เซอร์วสิ จาํกดั 

บริษทัยอ่ยที่
บริษทัถือหุน้อยู่
ร้อยละ 99.99 

รายไดค้่าบริการและอื่นๆ 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ดอกเบี้ยรับ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

375 
- 
26 

300 
- 

384 

เป็นคา่จา้งจดัทาํงานดา้นบญัชีและอื่น ๆของบริษทัยอ่ย  เดือนละ 25,000 บาท สัญญาต่อทุกปี,ใน
เดือนสิงหาคม 2555 ไดป้รับลดลงเหลือ
เดือนละ 10,000 บาท 

ลูกหนี้อื่น 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ดอกเบี้ยคา้งรับ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

11 
- 
- 

3,269 
1,000 

10 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจการของบริษทัยอ่ยโดยคิดดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 8 -12 ต่อปี  
ลูกหนี้อื่น เป็นการเรียกเกบ็ค่าบริการงานก่อสร้างจากบริษทัยอ่ย 

ออกเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินกาํหนดชาํระคืน
เมื่อทวงถาม 

  คา่เช่า - - 371 391 เป็นรายการเช่ารถยนต ์2 คนั และเช่าที่ดินบนเนื้อที่ 2-3-88 ไร่  เดือนละ 10,000 และ30,888 บาท  
ตามลาํดบั สัญญาต่อทุกปี 

  เจา้หนี้อื่น - - 31 5,031 เป็นการให้ธนาคารออกหนังสือค ํ้าประกนัการทาํงานแทนบริษัทย่อยโดยใช้วงเงิน
สินเชื่อของบริษทัฯ จาํนวน 5 ลา้นบาท 

 เรียกเกบ็จาํนวน 5 ลา้นบาท   
 

บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 
 

บริษทัลงทุน รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหนี้การคา้ 

7,898 
8,451 

- 7,898 
8,451 

 เป็นการขายผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงและติดตั้ง 
 

มูลค่ารวม 9.71 ลา้นบาท  ใชร้าคาตลาด 
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10.1 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกัน 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต ทาง
บริษทัจะจดัให้มีการกาํหนดประเภทรายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน เพ่ือให้ผูส้อบบญัชี
สามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่ีมีการทาํรายการระหวา่ง
กนัซ่ึงเป็นรายการท่ีเป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนและเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
ของบริษทัและ/หรือเป็นรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั   

ในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการท่ีไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หลักของบริษัท  และอาจเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์บริษัทจะดําเนินการให้
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัเพื่อเขา้ทาํรายการ  บริษทัจะจดัให้มีการ
พิจารณาโดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือดูแลให้รายการระหว่างกนั
เป็นไปอยา่งยติุธรรมและมีนโยบายการกาํหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัใดๆ บริษทัจะได้
ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไป
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม 

10.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

ปัจจุบนั บริษทัดาํเนินนโยบายในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบติั
ตามนโยบายดงักล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ บริษทั
จะดาํเนินการกาํหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆให้ชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบไดก้บับุคคลภายนอก ทั้งน้ี 
บริษทัฯจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย   

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 
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11.  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน        

11.1 งบการเงนิ 

11.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี   

ปี 2555 

จากรายงานผูส้อบบญัชีของนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 แห่งบริษทั 
แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ซ่ึงไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธันวาคม 2555 ไดแ้สดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข แต่มีขอ้สงัเกตุ 

ปี 2554  

จากรายงานผูส้อบบญัชีของนายบุญเลิศ แกว้พนัธุ์พฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4165 แห่ง
บริษทั บีพีอาร์ ออดิท  แอนด์ แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึงไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 
ไดไ้ม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 

ปี 2552 - ปี 2553   

จากรายงานผูส้อบบญัชีของนายบุญเลิศ แกว้พนัธุ์พฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4165 แห่ง
บริษทั บีพีอาร์ ออดิท แอนด ์แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึงไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2553
และ 2552 ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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11.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2553 2555 2554 2553 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,521 20,759 162,772         91,205          19,909  161,044 
เงินลงทุนชัว่คราว 214,001 101,651 21,750       214,001        101,651  21,750 
ลูกหน้ีการคา้-สุทธิ 
ลูกหน้ีการคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

156,610 
8,451 

130,705 
 

216,059       155,983  
8,451 

      127,380  143,720 
 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเกบ็       
          จากลูกคา้ 43,661 40,291 25,466         43,661          40,291  17,611 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - - 20,000  -   -  - 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 137,505 91,277 124,768 137,505          91,255  124,614 
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
ลูกหน้ีค่าขายเงินลงทุน        

- 
75,000 

- 
- 

- 
- 

        11  
75,000 

        20,654  
- 

28,713 
- 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,762 18,436 33,894     15,693            8,314  20,596 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย-บริษทัยอ่ย                 - 356,632 -  -   -  - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 745,512 759,751 604,709 741,510 409,454 518,048 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 

        50,599 
20,000  

        56,581  
- 

57,400 
- 

        49,599 
20,000  

        55,182 
-  

56,000 
- 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม            
          ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน-สุทธิ  -   -  -      13,999        186,590  212,893 
เงินลงทุนเผือ่ขาย       189,300        132,510  -       189,300        132,510  - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 45,000 45,000 - 45,000 45,000 - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ  -   -  360,419  -   -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ         88,712          74,206  66,972         80,396          67,078  59,840 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน         55,139          54,626  51,723         50,273          49,127  46,064 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 448,750 362,923 536,514 448,567 535,487 374,797 

รวมสินทรัพย์    1,194,262     1,122,674     1,141,223     1,190,077      944,941      892,845  
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2553 2555 2554 2553 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูร้ะยะสั้น       
          จากสถาบนัการเงิน  -   -  20,167 - - 10,977 
เจา้หน้ีการคา้         102,154          87,481  83,883 101,435 87,087 83,445 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -   -  - 31 5,031 5,041 
เจา้หน้ีจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม              -               -  298 - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  -   -  42,850 - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ         
          ภายในหน่ึงปี           2,139            2,322  899 2,139 2,322 899 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย          -            3,453  - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         88,274          91,314  102,645 88,161 84,960 92,546 
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน         
          ท่ีถือไวเ้พื่อขาย       -        161,596  - - - - 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 192,567 346,166 250,742 191,766 179,400 192,908 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ี       
          ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 139,379 - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึง         
          กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,528 4,653 676 2,528 4,653 676 
รายไดค่้าสิทธิการเช่าและค่าเช่ารับล่วงหนา้       
          รอตดับญัชี - - 8,581 - - - 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15,052 14,812 3,224 15,052 14,812 3,224 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,793 4,660 11,106 2,793 4,660 11,106 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 20,373 24,125 162,966 20,373 24,125 15,006 

รวมหนีสิ้น 212,940 370,291 413,708 212,139 203,525 207,914 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2553 2555 2554 2553 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน – หุน้สามญั       
     - 2,470,503,859 หุน้ หุน้ละ 10 บาท ในปี 2555 
     - 3,286,109,331 หุน้ หุน้ละ 10 บาท ในปี 2554 

24,705,039  
32,861,093 

 24,705,039  
32,861,093 

 

     - 4,895,364,463 หุน้ หุน้ละ 1 บาท ในปี  2553  
   

 
   

4,895,364 
 

 
 

 
 

4,895,364 
 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ – หุน้สามญั       
     - 1,531,384,554 หุน้ หุน้ละ 10 บาท ในปี 2554-2555 15,313,846 15,313,846  15,313,846 15,313,846  
     - 3,756,477,215 หุน้ หุน้ละ 1 บาท ในปี  2553     

 
 
 
3,756,477 

 
 
 

 
 
3,756,477 

 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 31,729 31,729 31,729 31,729 31,729 31,729 
ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ (14,012,330) (14,012,330) (2,859,469) (14,012,330) (14,012,330) (2,859,469) 
ขาดทุนสะสม  (368,420) (528,501) (247,055) (365,922) (526,548) (275,465) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 16,495 (60,589) 36,351 10,615 (65,281) 31,659 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 981,320 744,155 718,033 977,938 741,416 684,931 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1 8,228 9,482 - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 981,321 752,383 727,515 977,938 741,416 684,931 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,194,262 1,122,674 1,141,223 1,190,077 944,941 892,845 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2553 2555 2554 2553 
รายได้       
รายไดจ้ากการขาย 837,648 694,534 693,235 837,648 694,534 693,235 
รายไดค้า่บริการงานก่อสร้างและติดตั้ง 45,138 152,331 194,736 43,698 147,370 151,150 
รายไดค้า่เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละคา่บริการท่ีเก่ียวขอ้ง - 78,488 58,401 - - - 
รายไดอ่ื้น 
กาํไรจากการปรับมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
กลบัรายการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

33,233 
112,350 
22,409 

9,765 

18,715 
- 
- 
- 

11,318 
- 
- 
- 

33,606 
112,350 
22,409 

9,585 

19,181 
- 
- 
- 

16,028 
- 
- 
- 

รวมรายได้ 1,060,543 944,068 957,690 1,059,296 861,085 860,413 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขาย 687,855 606,427 601,595 686,849 606,427 601,595 
ตน้ทุนค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั้ง 49,425 156,716 220,940 48,516 152,132 183,064 
ตน้ทุนในการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละบริการ - 33,977 25,335 - - - 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 9,211 7,790 4,308 9,211 7,790 4,308 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 145,772 207,546 139,587 145,895 155,621 112,142 
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราว - 168,904 22,805 - 168,903 22,805 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 8,485 11,074 22,748 8,485 11,074 22,748 
รวมค่าใช้จ่าย 900,748 1,192,434 1,037,318 898,956 1,101,947 946,662 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและค่าภาษเีงินได้ 159,795 (248,366) (79,628) 160,340 (240,862) (86,249) 
ตน้ทุนทางการเงิน (474) (20,355) (9,016) (474) (911) (702) 
ภาษีเงินได ้ - (4,669) (51) - - - 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 159,321 (273,390) (88,695) 159,866 (241,773) (86,951) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 56,790 (95,814)  56,790 (95,814)  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 216,111 (369,204) (88,695) 216,656 (337,587) (86,951) 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี       
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 159,321 (272,136) (89,776) 159,866 (241,773) (86,951) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (1,254) 1,081 - - - 
 159,321 (273,390) (88,695) 159,866 (241,773) (86,951) 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี       
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 216,111 (367,950) (89,776) 216,656 (337,587) (86,951) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (1,254) 1,081 - - - 
 216,111 (369,204) (88,695) 216,656 (337,587) (86,951) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        
ขั้นพื้นฐาน 0.10 (0.24) (0.48) 0.10 (0.21) (0.46) 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
งบการเงินรวม (หน่วย  :  บาท) 

 

 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ 

  
     

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 
   

     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รวม 
องคป์ระกอบอื่นของ 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

รวมส่วนของ 
ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัใหญ่ 

ส่วนไดเ้สีย 
ที่ไม่มี 

อาํนาจควบคุม 
รวมส่วน 

ของผูถ้ือหุน้ 
 ทุนที่ออก 

และชาํระแลว้ 
ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

ส่วนตํ่ากวา่ 
มูลค่าหุน้ 

กาํไร(ขาดทุน)
สะสม 

กาํไร (ขาดทุน)ที่
ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 
ของหลกัทรัพย์

เผื่อขาย 

ส่วนเกินทุนจาก 
การตีราคา
สินทรัพย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 3,756,477,215 31,729,260 (2,859,469,609) (257,490,792) - 36,350,964 36,350,964 707,597,038 9,482,511 717,079,549 
เพิ่มทุนหุน้สามญั 11,557,368,325 - (11,152,860,429) - - - - 404,507,896 - 404,507,896 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - 1,126,077 - (1,126,077) (1,126,077) - - - 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี  - - - (272,136,104) (95,814,250) - (95,814,250) (367,950,354) (1,253,805) (369,204,159) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 15,313,845,540 31,729,260 (14,012,330,038) (528,500,819) (95,814,250) 35,224,887 (60,589,363) 744,154,580 8,228,706 752,383,286 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

15,313,845,540 
- 

31,729,260 
 

(14,012,330,038) 
 

(528,500,819) 
       759,725 

(95,814,250) 
- 

35,224,887 
20,294,604 

(60,589,363) 
20,294,604 

744,154,580 
21,054,329 

8,228,706 
- 

752,383,286 
21,054,329 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 
ส่วนไดเ้สียที่ไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมลดลง 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

159,321,524 
- 

56,790,014 
- 

- 
56,790,014 

- 
216,111,538 

- 
         (54) 

(8,227,246) 
216,111,484 
(8,227,246) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 15,313,845,540 31,729,260 (14,012,330,038) (368,419,570) (39,024,236) 55,519,491 16,495,255 981,320,447        1,406 981,321,853 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
งบการเงินเฉพาะบริษทั (หน่วย  :  บาท) 

 

     
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

 

     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

รวม 
องคป์ระกอบอื่นของ 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

รวมส่วน 
ของผูถ้ือหุน้  

ทุนที่ออก 
และชาํระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้ 

ส่วนตํ่ากวา่ 
มูลค่าหุน้ กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

กาํไร (ขาดทุน)ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 
ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ส่วนเกินทุนจาก 
การตีราคาสินทรัพย ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 3,756,477,215 31,729,260 (2,859,469,609) (285,900,542) - 31,659,254 31,659,254 674,495,578 
เพิ่มทุนหุน้สามญั 11,557,368,325 - (11,152,860,429) - - - - 404,507,896 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - 1,126,077 - (1,126,077) (1,126,077) - 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาํหรับปี  - - - (241,773,145) (95,814,250) - (95,814,250) (337,587,395) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 15,313,845,540 31,729,260 (14,012,330,038) (526,547,610) (95,814,250) 30,533,177 (65,281,073) 741,416,079 
 
         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

15,313,845,540 
- 

31,729,260 
 

(14,012,330,038) 
 

(526,547,610) 
       759,725 

(95,814,250) 
- 

30,533,177 
19,106,604 

(65,281,073) 
19,106,604 

741,416,079 
19,866,329 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 159,865,999 56,790,014 - 56,790,014 216,656,013 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 15,313,845,540 31,729,260 (14,012,330,038) (365,921,886) (39,024,236) 49,639,781 10,615,545 977,938,421 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

        
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2553 2555 2554 2553 
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 159,321 (268,721) (88,644) 159,866 (241,773) (86,951) 
ปรับปรุงดว้ย       
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 10,459 39,594 32,309 10,459 12,454 10,374 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 827 - - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - 60,940 - - - - 
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิการเช่าและค่าเช่ารับล่วงหนา้ตดับญัชี 
รายไดอ่ื้น 
ค่าเบ้ียปรับ 

- 
(14,197) 
30,000 

(935) 
 
 

(1,020) 
 
 

- 
(14,197) 
30,000 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน (22,409) 1,039 - (22,409) 1,039 - 
ขาดทุน (กาํไร) จากการลดมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (112,350) 167,865 22,805 (112,350) 167,865 22,805 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 20,000 - - 20,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินมดัจาํจ่าย - - 1,402 - - 1,402 
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้าง - - 8,726 - - 8,726 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสยัจะสูญ (14,611) 18,960 3,535 (14,611) 2,678 3,535 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สินคา้ท่ีลา้สมยัและเสียหาย (13,870) 13,827 1,416 (13,870) 13,827 1,416 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) - - - - 26,303 (19,214) 
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - - (733) - - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (438) (2,607) (142) (438) (2,328) (141) 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น - - 3,452 - - - 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (9,765)    - - (9,585)    - (733) 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,263 1,949 - 2,263 1,949 - 
ดอกเบ้ียรับ (2,035) (2,753) (3,222) (2,287) (2,838) (3,271) 
ดอกเบ้ียจ่าย 474 20,355 9,016 474 911 703 
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)       
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

706 
- 

(58,684) 
 

(101,148) 
 

(1,992) 
(8,451) 

15,686 
 

(68,654) 
 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ (3,370) (14,824) 37,675 (3,370) (22,680) 45,531 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 3,608 (3,146) (414) 
สินคา้คงเหลือ 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

(32,358) 
(381) 

19,664 
 

(31,991) 
 

(32,380) 
(381) 

19,532 
 

(31,988) 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,203) 15,284 (14,188) (19,380) 12,347 (8,822) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,471 (1,561) 11,670 5,649 (1,135) 14,795 
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 14,672 3,599 9,933 14,347 3,643 9,495 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (589) - - (590) 
เจา้หน้ีอื่น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 338 (5,000) (11) 4,866 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (18,842) 22,563 (34,826) (12,602) (9,610) (28,461) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,867) (6,446) 6,201 (1,869) (6,446) 6,201 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน (30,330) 29,935 (108,025) (48,506) (11,733) (99,390) 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2553 2555 2554 2553 
จ่ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
รับคืนภาษีเงินได ้

(2,321) 
4,295 

(1,322) 
- 

- 
- 

(2,321) 
4,295 

(1,322) 
- 

- 
- 

จ่ายดอกเบ้ีย (175) (19,831) (10,341) (175) (387) 10 
จ่ายภาษีเงินได ้ (1,263) (3,385) (51) (1,125) (1,927) - 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (29,794) 5,397 (118,417) (47,832) (15,369) (99,380) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 5,982 819 35,000 5,582 819 35,000 
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน - (248,805) (7,026) - (248,805) (7,026) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง 
รับชาํระจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ผลกระทบของกระแสเงินสดจากการจาํหน่ายและการไม่รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ย 

- 
120,000 

 
1,280 

- 
- 
 

- 

- 
- 
 

- 

17,000 
120,000 

 
- 

10,400 
- 
 

- 

566 
- 
 

- 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยลดลง - - - - - 15,741 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) - 20,000 (20,000) - - - 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ่มข้ึน 

- 
(20,000) 

- 
 

- 
 

- 
(20,000) 

- 
 

(150,000) 
 

เงินลงทุนเผือ่ขายเพิ่มข้ึน - (228,324) - - (228,324) - 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน - (45,000) - - (45,000) - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าจองหุ้น - - (20,000) - - (20,000) 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพิ่มข้ึน - - (105,666) - - - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,905) (12,896) (6,550) (8,905) (12,896) (6,550) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 5,434 3,454 164 5,434 3,176 163 
รับดอกเบ้ีย 2,072 2,928 3,211 2,324 3,576 5,757 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 105,863    (507,824) (120,867) 121,435 (517,054) (126,349) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินให้กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) - (10,184) (1,362) - (10,978) (591) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง - - (2,522) - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง - - (5,560) - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอื่นลดลง - - (8,500) - - - 
เงินสดรับ(จ่ายชาํระ)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (31,668) 23,116 - - - 
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ (2,307) (2,242) (2,875) (2,307) (2,242) (2,875) 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั - 404,508 169,042 - 404,508 169,042 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2,307) 360,414 171,339 (2,307) 391,288 165,576 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 73,762 (142,013) (67,945) 71,296 (141,135) (60,153) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 20,759 162,772 230,717 19,909 161,044 221,197 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 94,521    20,759 162,772 91,205 19,909 161,044 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม       
รายการท่ีมิใช่เงินสด       
- ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 
- ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

- 
(56,790) 
21,054 

7,642 
95,814 

- 

- 
- 
- 

- 
(56,790) 

19,866 

7,642 
95,814 

- 

- 
- 
- 
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญั	

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 

หน่วย 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 2555 2554 2553 2555 2554 2553 
อัตราสภาพคล่อง        
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.87 2.19 2.41 3.87 2.28 2.69 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.46 0.73 1.87 2.45 1.39 2.05 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.11 0.02 (0.46) 0.26 0.08 (0.50) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 5.97 5.34 4.46 6.04 6.21 5.41 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 61.14 68.39 81.84 60.43 58.77 67.47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 6.45 7.38 7.77 6.43 7.03 7.20 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 56.63 49.46 46.98 56.77 51.94 50.69 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 7.78 9.30 10.70 7.80 8.90 9.93 
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย วนั 46.94 39.23 34.11 46.79 41.03 36.76 
วงจรเงินสด วนั 9.69 10.23 12.87 9.99 10.91 13.93 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร        
อตัรากาํไรขั้นตน้ % 16.48 13.86 10.41 16.56 9.90 7.07 
อตัรากาํไรสุทธิ % 15.02 (28.96) (9.26) 15.09 (28.08) (10.11) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 18.47 (37.22) (12.94) 18.60 (33.90) (13.50) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน        
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 13.79 (21.94) (7.21) 15.02 (26.21) (10.10) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 38.44 (46.42) (13.31) 34.71 (50.18) (23.89) 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า 0.92 0.83 0.87 0.99 0.94 1.01 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน        
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.22 0.49 0.57 0.22 0.27 0.30 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 337.37 (12.20) (8.83) 338.52 (264.41) (122.74) 
ข้อมูลต่อหุ้น        
มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท 0.64 0.49 0.19 0.64 0.48 0.18 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท 0.10 (0.24) (0.48)       0.10 (0.21) (0.46) 

 

11.2 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจาํนวน 159.32 ล้านบาท คิดเป็นผลกําไร 0.10 บาทต่อหุ้น  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงบริษทัฯมีผลขาดทุนจาํนวน 272.14 ลา้นบาท คิดเป็นผลขาดทุน 0.24 บาทต่อหุ้น โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี    
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1. รายได้จากการขายและบริการ 

  ในปี 2555 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายและบริการจาํนวน 882.79  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
83.24  จากรายไดร้วม(จาํนวน 1,060.54 ลา้นบาท)  ลดลงจาํนวน 42.56 ลา้นบาท จากปี 2554 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการ
ขายและบริการจาํนวน  925.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 98.02  จากรายได้รวม(จาํนวน 944.07 ลา้นบาท) ในปี
เดียวกนั ซ่ึงในปี 2555  ไม่มีรายไดค่้าเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละโอนสิทธิการเช่าของบริษทัย่อย   โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ส่วนงานธุรกิจ ปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง 571.82 53.92 473.57 50.16 98.25 20.75 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตพิเศษ 236.84 22.33 185.23 19.62 51.61 27.86 
ผลิตภณัฑพ์ิเศษ 28.99 2.73 15.80 1.67 13.19 83.46 
งานก่อสร้าง/โครงการพิเศษ 45.14 4.26 172.26 18.25 -127.12 -73.80 
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละโอนสิทธิ ฯ - - 78.49 8.32 -78.49 -100 

รวม 882.79 83.24 925.35 98.02 -42.56 -4.60 

2. รายได้อ่ืน  ๆ

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 177.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของรายไดร้วม 
เพ่ิมข้ึนจาํนวน 159.04 ลา้นบาท จากปี 2554 ซ่ึงมีรายไดอ่ื้นๆจาํนวน 18.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของรายได้
รวม โดยมีรายละเอียดของรายไดอ่ื้นๆ ดงัน้ี 

รายได้อ่ืน งบการเงนิรวม 
(หน่วย : พนับาท) ปี 2555 ปี 2554 

1. รายไดจ้ากการขายเศษซาก 1,461 906 
2. ดอกเบ้ียรับ 2,289 2,753 
3. กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร - 2,607 
4. กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 112,350  
5. กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั(บริษทัยอ่ย)  22,409  
6. กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 9,765  
7. รายไดอ่ื้นๆ 29,483 12,449 

รวม 177,757 18,715 

3. ต้นทุนขาย 

  ในปี 2555 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน  737.28 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.52 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2554 ซ่ึงมีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน 797.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
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86.14 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ ซ่ึงในปี 2555 ไม่มีตน้ทุนการให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละโอนสิทธิ
การเช่าจากบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั (บริษทัยอ่ย)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

อัตราร้อยละของต้นทุนขายและบริการ 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2555 ปี 2554 
 รายได้ ต้นทุน %  รายได้ ต้นทุน %  
1. การขายสินคา้ 837.65 687.86 82.12 694.53 606.43 87.32 
2. งานก่อสร้างและติดตั้ง 45.14 49.42 109.48 152.33 156.72 102.88 
3.ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละโอนสิทธิการเช่า  - - - 78.49 33.97 43.28 

รวม 882.79 737.28 83.52 925.35 797.12 86.14 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ในปี 2555 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน  163.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 
ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 231.84 ลา้นบาท จากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 395.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.87 ของ
รายไดร้วม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

5. ดอกเบีย้จ่าย 

  ในปี 2555 บริษทัฯ มีดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 0.47 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 19.89 ลา้นบาทจาก ปี 2554 
ซ่ึงมีจาํนวน 20.36 ลา้นบาท สาเหตุเกิดจากมีการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายส่วนเพ่ิมจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินของบริษทัยอ่ยล่าชา้กวา่กาํหนดในสญัญาของบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั (บริษทัยอ่ย)   และในปีน้ีบริษทัฯไดข้าย
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว จึงไม่ตอ้งรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัยอ่ย 

6. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

   ในปี  2555 บริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 159.32 ล้านบาท บริษทัฯไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เน่ืองจากสามารถนาํผลขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2554 มาใชใ้นปี 2555 ได ้ซ่ึงในปี 2554 มีผลขาดทุนจาํนวน 
272.14 ลา้นบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลในงบการเงินรวมจาํนวน 4.67 ลา้นบาท เป็นผลมาจากภาระภาษีของ
บริษทัยอ่ยทั้งจาํนวน ส่วนบริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจากมีผลขาดทุนในปี 2554 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งบการเงนิรวม เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) (หน่วย : พนับาท) ปี 2555 ปี 2554 

1. ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,211 7,790 1,421 
2. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  145,772 207,546 -61,774 
3. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 8,484 11,074 -2,590 
4. ขาดทุนจากเงินลงทุนชัว่คราวและจากการขายเงินลงทุน - 168,903 -168,903 

รวม 163,467 395,313 -231,846 
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 ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 

 งบแสดงฐานะการเงินปี 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,194.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 71.59 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.38 จากปี 2554 ท่ีมีสินทรัพยร์วมจาํนวน  1,122.67  ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 745.51 ลา้นบาท ลดลง 14.24  ลา้น
บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของสินทรัพยห์มุนเวียนเม่ือเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงมีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 759.75 ลา้น
บาท  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในปี 2555 บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 94.52 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จาํนวน 73.76 ลา้นบาท จากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 20.76  ลา้นบาท เน่ืองจากใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 
29.79 ลา้นบาท ไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 105.86 ลา้นบาท และใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2.31 
ลา้นบาท 

1.2 เงินลงทุนช่ัวคราว  

ในปี 2555 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิจาํนวน 214 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จาํนวน 112.35 ลา้น
บาท จากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 101.65 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2555 มีเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว โดยวิธี Mark to Market    

หน่วย : ล้านบาท งบการเงนิรวม 
 ปี 2555 ปี 2554 

เงนิลงทุนช่ัวคราว –AQUA-W2   

ราคาตามบญัชี ณ ตน้งวด 101.65 21.75 
ซ้ือระหวา่งงวด  550.21 
ขายระหวา่งงวด  -302.45 
กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 112.35 -167.86 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 214.00 101.65 

1.3 ลูกหนีก้ารค้า 

ในปี 2555 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 156.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 25.90 ลา้นบาท 
จากปี2554 ซ่ึงมีจาํนวน 130.71 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย เพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้ลูกหน้ีการคา้
เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั 
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คุณภาพลูกหน้ีของบริษทัเป็นดงัน้ี  

อายุหนี ้ ปี 2555 ปี 2554 
 ล้านบาท %  ล้านบาท %  
ลูกหน้ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 123.56 70.91 90.73 51.86 
เกินกาํหนดชาํระ 1 - 3 เดือน  19.74 11.33 27.60 15.78 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 4 – 6  เดือน  6.58 3.78 9.45 5.40 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 7 – 12  เดือน  3.21 1.84 3.84 2.19 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12  เดือนข้ึนไป  21.11 12.11 43.34 24.77 
รวมลูกหนีก้ารค้า 174.20 99.97 174.96 100.00 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 0.05 0.03 - - 
รวม 174.25 100.00 174.96 100.00 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -17.64 -10.12 -44.25 -25.29 
รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 156.61 89.88 130.71 74.71 

1.4 มูลค่างานก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดท่ี้รับรู้จากงานก่อสร้างจากอตัราส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จเกินกว่า
เงินงวดท่ีเรียกเก็บจาํนวน 43.66 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3.37 ลา้นบาท จากส้ินปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 40.29 ลา้น
บาท   

1.5 สินค้าคงเหลือ 

ในปี 2555 บริษทัฯมีสินคา้คงเหลือ จาํนวน 137.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 46.22 ลา้นบาท 
จากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 91.28 ลา้นบาท เน่ืองจาก ในปี 2554 เกิดภาวะนํ้ าท่วมโรงงานผลิตสินคา้ บริษทัฯตอ้งหยุด
ดาํเนินการผลิตสินคา้ชัว่คราว ทาํใหสิ้นคา้คงเหลือลดลง 

1.6 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

ในปี 2555 บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 15.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของ
สินทรัพยร์วม ลดลง 2.67 ลา้นบาท จากปี 2554 ซ่ึงมีจาํนวน 18.43 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุจากรายการดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

 ปี 2555 ปี 2554 

ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.06 10.55 -10.49 

เงินทดรองจ่าย 10.27 1.93 8.34 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4.06 4.20 -0.14 

อ่ืนๆ 1.37 1.75 -0.38 

รวม 15.76 18.43 -2.67 
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1.7 ลูกหนีค่้าขายเงินลงทุน  

เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 บริษทัได้ทาํสัญญาขายเงินลงทุนในบริษทั ฉัตรเฉียบ จาํกัด
(บริษทัยอ่ย) ให้กบั นายวิชา เบา้พิมพา (ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั) จาํนวน 2.1 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 92.8571 
เป็นจาํนวนเงินรวม 195 ลา้นบาท ไดรั้บเงินค่าหุ้นจาํนวน 115 ลา้นบาท ณ วนัทาํสัญญา,  วนัท่ี 25 ธันวาคม 2555 
จาํนวน 5 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือไดรั้บ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  

1.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและหนี้สินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพื่อขาย 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2554  บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาโอนขายสิทธิการเช่าท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างบนท่ีดินเช่าระยะยาวค่าตอบแทนรวม 390 ลา้นบาท ให้แก่ บริษทั สปุตนิค จาํกดั และบริษทั เบียร์ เดอะ บีช 
จาํกดั โดยมีรายละเอียดสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายจาํนวน 356.63 ลา้นบาท และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย จาํนวน 161.59 ลา้นบาท 

ในปี 2555 บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนบริษทัไม่ตอ้งรับรู้
สินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือภาระหน้ีใดๆ ของบริษทัยอ่ยอีกต่อไป ซ่ึงมีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม 
 ปี 2555 ปี 2554 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพื่อขาย     

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า - 333.28 
ลูกหน้ีและสิทธิเรียกร้อง-สุทธิ - 84.29 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - -60.94 
รวม - 356.63 
หนีสิ้นทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้เพื่อขาย   
เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน - 150.56 
เงินเบิกเกินบญัชี - 9.98 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 1.05 
รวม - 161.59 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2.1 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น จาํนวน 20  ลา้นบาทเพื่อเป็นหลกัประกนัในการดาํเนินการในการ
ตรวจสถานะ(Due diligence)   เพ่ือท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัแห่งหน่ึง ร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน จาํนวน 105 ลา้น
บาท บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
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2.2 เงินลงทุนเผื่อขาย 

ใน เดือน พฤษภาคม 2554  บริษทัมีการลงทุนในตราสารทุน บริษทั อควา คอร์เปอเรชั่น 
จาํกดั(มหาชน)  (ช่ือเดิมคือ บริษทั พี พลสั พี จาํกดั(มหาชน) ) จาํนวน 315,500,080 หุ้น ราคาเฉล่ียหุน้ละ 0.72 บาท 
รวมเป็นเงินจาํนวน 228.32 ลา้นบาท  ในปี 2555 บริษทัมี เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ จาํนวน 189.30 ลา้นบาท และในปี 
2554  จาํนวน 132.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท งบการเงนิรวม 
 ปี 2555 ปี 2554 

เงนิลงทุนเผื่อขาย   

ตราสารทุน- บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) 228.32 228.32 
หัก ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -39.02 -95.81 
สุทธิ 189.30 132.51 

2.3 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

ในเดือนมกราคม 2554 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั จาํนวน 
4,500,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท รวม 45 ลา้นบาทโดยบริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 

บริษทัดงักล่าวตอ้งเสนอรายงาน Environmental Impact Assessment (EIA) ต่อสํานักงานน
โยและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเห็นชอบก่อนดาํเนินโครงการ ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวไดรั้บการ
เห็นชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มแลว้ และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จในตน้ปี 2558 

2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

ในปี 2555 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 88.71 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.43 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 14.50  ลา้นบาท จากปี 2554 ซ่ึง มีจาํนวน 74.21 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของ
สินทรัพยร์วม  เน่ืองจากในปี 2555 บริษทัฯตอ้งว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินราคาท่ีดินและอาคารตาม
นโยบายการบญัชีท่ีกาํหนด ตอ้งดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหใ้นปีน้ีมีส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์ดินและ
อาคารเพิ่มข้ึน จาํนวน 21.05 ลา้นบาท 

 หน้ีสิน 

ในปี  2555 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจาํนวน 212.94  ลา้นบาท ซ่ึงเทียบกบัปี 2554  ลดลงจาํนวน 157.35   
ลา้นบาท  จากปี 2554 ซ่ึงมีหน้ีสินรวม 370.29 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากในปี 2555 ไม่มีรายการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ของบริษทัย่อย  จาํนวน 161.60 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดข้ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัฯไม่ตอ้งรับรู้หน้ีสินหรือภาระหน้ีใดๆ ของบริษทัยอ่ยอีกต่อไป  

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ในปี 2555  บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 981.32  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 228.94 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 30.43 จากปี 2554 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน  752.38  ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน
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สําหรับปี 2555  จาํนวน 159.32 ลา้นบาท  และองค์ประกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้นจาํนวน 16.50 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน
จาํนวน 77.09 ลา้นบาท  จาก ปี 2554 ซ่ึงมียอดติดลบ จาํนวน 60.59 ลา้นบาท  ซ่ึงเกิดจากในปี 2555 ปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพ่ิมข้ึน จาํนวน 56.79  ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์จาํนวน 20.29  ลา้นบาท  

 สภาพคล่อง          

ในปี 2555 บริษทัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานติดลบจาํนวน 29.79 ลา้นบาท มีกระแสเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 105.86  ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไดรั้บชาํระจากการขายเงินลงทุนในบริษทัฉัตร
เฉียบ จาํกดั(บริษทัยอ่ย) จาํนวน 120 ลา้นบาท และจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้จาํนวน 20 ลา้นบาท   มีเงินสดสุทธิใชไ้ปจาก
กิจกรรมจดัหาเงินติดลบจาํนวน 2.31 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมีเงินสดคงเหลือสุทธิ
จาํนวน 94.52 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 5.40 ลา้นบาท มีกระแส
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบจาํนวน 507.82 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จาํนวน 360.41 ลา้นบาท     

 อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสําคญั        

 ณ วนัส้ินปี 2555 อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.87 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 
เท่ากับ 2.19  เท่า ในขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษทัเท่ากับ 2.46 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมี
อตัราส่วนเท่ากบั 0.73 เท่า   

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี       

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2555  ไดมี้มติแต่งตั้ง นายสมคิด 
เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  2785 หรือ นางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนท่ี 3322 
หรือนายโกศล แยม้มีมูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4575   แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํปี 2555 รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 1,785,000 บาท  
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12.  ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ก. นายทะเบียนหุ้น 

 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

ข. ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 นายสมคิด  เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2785 
 บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
 เลขท่ี 87/1 ออลซีซัน่ส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น18 
 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399, 02-654-3339 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มอีํานาจควบคุม                                       เอกสารแนบ 1 

1. คณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

รายชื่อคุณวุฒ  ิและประวตัขิองผู้บริหาร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

การถือหุ้น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

(% ) 

1. นายศกัดิ์ชยั ชากระโทก ประธานกรรมการ 41 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  - 2555-27 ธ.ค.55 ประธานกรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั อินเนอร์กรุ๊ป 

2. นายนนัทม์นสั โพธิ์แดง กรรมการ/ 52 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการบริหาร    ปัจจุบนั ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการใชง้บประมาณของรัฐฯ วฒุิสภา 
      ปัจจุบนั ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ คณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรม วฒุิสภา 
      ปัจจุบนั ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ คณะอนุกรรมาธิการพลงังานดา้นก๊าซธรรมชาติฯ วฒุิสภา 
      2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไพร์มแลนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

      2531 – ปัจจุบนั เจา้ของกิจการ สาํนกังานกฎหมายโพธิ์แดง 

3. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร กรรมการ/กรรมการบริหาร 44 - วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน - 2555-ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัเทมเพิล เมืองฟิลาเดลเฟีย  2555-ปัจจุบนั - บริษทั แคปปิตอล อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

    รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

    - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน   กรรมการตรวจสอบ  

    การธนาคารและการบริหารทัว่ไป  2553-2554 ผูอ้าํนวยการอาวโุส บริษทั เอแคป แอด๊ไวเซอรี่ จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั   ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์  

      2551-2552 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษทั เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จาํกดั 

      2548-2551 ผูบ้ริหารฝ่ายซื้อขายหลกัทรัพย ์ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

4. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร 47 - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  - 2555-ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2552-2555 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

    - เศรษฐศาสตรบณัฑิต   2552-2555 ที่ปรึกษาทางการเงิน กลุ่มบริษทั ทีดบับลิว แซด คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  2549-2552 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย บริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

       ประสานงานสถาบนัการเงิน  
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ชื่อ-สกุล 

 

ตาํแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

การถือหุ้น 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

(% ) 

5. นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ/ 61 - Master of Education Curriculum and  - 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  Teaching Methodology   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    Beijing Languages and Cultural University  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

    - Bachelor of Arts in Chinese languages    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    (Trade & Economics)  ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) 

    Beijing Languages and Cultural University  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จาํกดั(มหาชน) 

    - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 

    - L.L.B Literature of Law   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 

    - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  2540-ปัจจุบนั Executive Partner Prospect Consulting Co.,Ltd (Thailand) 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง     

6 พลเรือตรีนฤดม แป้นเจริญ กรรมการอิสระ/ 54 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  - 2555 – ปัจจุบนั หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจาํผูช้่วยผูบ้ญัชาการทหารเรือ 

   กรรมการตรวจสอบ  (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลยับูรพา  2554 – 2555 ผูบ้ญัชาการ ฐานทพัเรือพงังา ทพัเรือภาคที่ 3 

     - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รุ่น 53)  2554 หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจาํผูบ้ญัชาการกองทพัเรือยทุธการ 

     - วิทยาลยัการทพัเรือ (รุ่น 35)  2551 – 2554 รองผูบ้ญัชาการ หน่วยบญัชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

      2549 – 2551 รองเจา้กรม กรมกาํลงัพลทหารเรือ 

7. นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ กรรมการอิสระ/ 48 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมโยธา  - 2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอท ทู โฟร์ จาํกดั 

  กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร์เกษม  2550 - 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการ บริษทั เทาซนัฮลัล ์เวนเจอร์ จาํกดั 

      2549 – 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการ บริษทั แมก็ซ์คลัโต ้จาํกดั 

8. นางรสิกา ประเสริฐสังข ์ รักษาการผูอ้าํนวยการ 38 - ปริญญาตรีการบญัชี - 2554 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

  ฝ่ายบญัชีและการเงิน    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  2545 - 2554 สมุห์บญัชี บริษทั เอเซีย เอก็โซติค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน)                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2555 (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                                                                                              หน้าที ่66 

เอกสารแนบ 2 
 

2. การดํารงตาํแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษทัย่อย  บริษัทร่วม  และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ลําดับ ช่ือ GEL 
บริษัทย่อย 

หมายเหตุ 
GELS CH* 

1 นายนนัทม์นสั โพธ์ิแดง       
2 นายสุรัตน์ จิรจรัสพร       
3 นายกฤษฎา เจริญกลกิจ       

 GEL  บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
 GELS บจก. จี.อี.แอล. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิส 
 CH  บจก. ฉตัรเฉียบ 

* เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติขายหุ้นสามญัของบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั จาํนวน 2,100,001 หุ้น
หรือร้อยละ 95.45 ให้แก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บชาํระในปี 2555 จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือไดรั้บ
ชาํระเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ี
เป็นอิสระจาํนวน 3 ท่าน มีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   แต่งตั้ง ลาออก 
1. นายชาํนาญ  โชติคํ้าวงศ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ตุลาคม  2553 22 ตุลาคม 2555 
 นายชยัวฒัน ์ อศัวนิทรางกรู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 24 ตุลาคม  2555 - 
2. นายธกร เลาหพงศช์นะ กรรมการตรวจสอบ 6 ตุลาคม  2553 12 มีนาคม 2555 
 พลโทอุชุกร สาครนาวิน กรรมการตรวจสอบ 12 มีนาคม 2555 24 ตุลาคม 2555 
 พลเรือตรีนฤดม แป้นเจริญ กรรมการตรวจสอบ 24 ตุลาคม 2555 - 
3. นายกิจจา เจริญเกียรติกอ้ง กรรมการตรวจสอบ 11 ตุลาคม  2553 14 มิถุนายน 2555 
 นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ กรรมการตรวจสอบ 14 มิถุนายน 2555  

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบญัชี ด้าน
การเงิน เป็นตน้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใน
การสอบทานงบการเงิน พิจารณาคดัเลือกและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะ
ระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแล รวมทั้งการเสริมสร้างหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

การปฏิบัติหน้าท่ีในรอบปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอโดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง รวม 4 คร้ัง โดยพิจารณาและสอบทานเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัตาม
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินของบริษทั ความเพียงพอและความถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป รวมทั้ง
การพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาแผนการทํางาน  แผนก
ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ งเสนอแนะให้มีระบบการ
ควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

3. ทบทวนการปฏิบติังานของผูส้อบบัญชีในการทาํหน้าท่ีช่วงปีท่ีผ่านมา รวมทั้ งให้ขอ้เสนอแนะในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี พร้อมกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั อยา่งเพียงพอ 
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5. สอบทานการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการทาํรายการดงักล่าว 
เป็นไปตามแนวทางขอ้กาํหนดของกฎหมาย เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งทนัเวลา 

6. เชิญผูส้อบบัญชีเข่าร่วมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับขั้นตอนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้ ง
ประเดน็ท่ีผูส้อบบญัชีตั้งขอ้สงัเกตเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

7. ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบภายนอกเพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน และเสนอแนะให้มีระบบดงักล่าว
อยา่งเพียงพอ 

8. ทบทวนและเสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด
ตามแนวทางของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแล รวมทั้งส่งเสริมและสอบทานใหมี้การปฏิบติั ตามหลกัการ
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอ 

จากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินซ่ึง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดท้าํหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมตามขอ้กาํหนด มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งอย่างมี
นยัสาํคญั และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัอย่างเพียงพอ สําหรับระบบการควบคุมภายในได้ดาํเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจ ภายใตก้ารส่งเสริมใหด้าํเนินการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 

 

 

(นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกูร) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

  

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  และใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน 
เพ่ือใหมี้ความเช่ือมัน่ต่องบการเงินของบริษทั  ดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และสามารถป้องกนัการทุจริต หรือ
การดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

 งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ไดรั้บการตรวจสอบโดย นายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัฯไดส้นบัสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชี และ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการ
บริหารความเส่ียงโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 
ยกเวน้ระบบการควบคุมทางดา้นการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ท่ีไดก้าํหนดและบงัคบัใช้
ระเบียบการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 4  ปี 2554 งบการเงินของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด
รวมท่ีเป็นจริงและสมเหตุผลตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 
(นายนนัทม์นสั โพธ์ิแดง) 
ประธานกรรมการบริหาร 

(นายกฤษฎา เจริญกลกิจ) 
กรรมการบริหาร 
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ส่วนที ่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

                “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองว่า ขอ้มูลความดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  ยกเวน้
ระบบควบคุมทางดา้นการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ท่ีไดก้าํหนดและบงัคบัใชร้ะเบียบการลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 อยา่งไรก็ดีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหแ้ผนกตรวจสอบภายในติดตาม
และสอบทานการปฏิบติัตามระเบียบการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ลว้ เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 
บริษทัได้แจ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  
บริษทัไดม้อบหมายใหน้างรสิกา ประเสริฐสงัข ์เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่
มีช่ือของนางรสิกา ประเสริฐสังข์ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
แลว้ดงักล่าวขา้งตน้                    

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

    
1. นายนนัทม์นสั  โพธ์ิแดง กรรมการ ………………………… 
    
2. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ ………………………… 

     ผู้รับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 
    
นางรสิกา  ประเสริฐสงัข ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการ) ………………………… 
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