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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จดทะเบียนก่อตั�งเริ�มแรก เมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2505 
โดยคุณหญิงชชันี จาติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในชื�อบริษทั เยนเนอรัล เอนยิเนียริ� ง จาํกดั ทาํการ
ผลิตเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ซึ�งขณะนั�นนาํมาใชแ้ทนเสาเข็มไม ้บริษทัฯไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บ
อนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2534 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (วสัดุ
ก่อสร้าง) และทาํการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 18 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 

 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 212,807,755,500 บาท และทุนชาํระแลว้ 112,433,073,240 บาท แบ่งเป็น 
3,747,769,108 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30.00 บาท บริษทัฯมีใบสําคญัแสดงสิทธิในการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั รุ่นที� 3 
จาํนวน 577,868,385 หน่วย ซึ� งซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในชื�อ “GEL-W3” และใบสาํคญัแสดงสิทธิในการใช้
สิทธิซื�อหุน้สามญั รุ่นที� 4 จาํนวน 1,327,187,433 หน่วย ซึ�งซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในชื�อ “GEL-W4” 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตวสัดุก่อสร้าง เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พื�นและผนังคอนกรีตสําเร็จรูป 
คอนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนัการหดตวั และพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน  

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษทั 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกัด (มหาชน) ได้ริเริ� มการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยเป็นผูน้ํา
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ที�มีมาตรฐานเขา้สู่วงการก่อสร้าง บริษทัฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ที�มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื�อง อาทิเช่น เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง, ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้, ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป, พื�นคอนกรีตอดั
แรงในที�ไร้คาน และพื�นกึ� งสําเร็จรูปอลัฟ่าทรัส ฯลฯ โดยไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
TIS/ISO 9001: 2008 และมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

� วสัิยทัศน์ 

             บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูน้าํในการผลิตวสัดุก่อสร้าง มีผลิตภณัฑ์ที�
หลากหลายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทั�งทางดา้นคุณภาพสินคา้และการบริการซึ� งเป็นที�ยอมรับของ
ลูกคา้ สามารถใหบ้ริการในการใหค้าํปรึกษาแก่ลูกคา้ทางดา้นเทคนิคต่าง ๆใหค้วามรู้แก่บุคคลทั�วไปในเรื�องความ
เสียหายที�อาจเกิดจากการใชว้สัดุที�ไม่ไดม้าตรฐาน บริษทัมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการเพื�อ
คงความเป็นผูน้าํในธุรกิจนี�  
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1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาที�สําคญั 

1) การเปลี�ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 

 1.1) ปี 2554 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2554 เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2554 ผูถื้อหุน้มีมติที�สาํคญัดงันี�  

(1) มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 747,598,263 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
4,895,364,463 บาท เป็น 4,147,766,200 บาท ลดลงตามจาํนวนหุน้ที�คงเหลือจากการไม่ใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัรุ่นที� 1 (GEL-W1)  

(2) มีมติอนุมติัการเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องบริษทัโดยลดจาํนวนหุ้นจากเดิม 
4,147,766,200 หุ้น เหลือจาํนวน  414,776,620 หุน้ และเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 1.00 บาท เป็น
หุ้นละ 10.00 บาท การเปลี�ยนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที�ตราไวข้องบริษทันี� ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 เมษายน 2554 

(3) มีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก  414,776,620 หุ้นมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท 
เป็น 3,286,109,331หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2,871,332,711 หุน้ มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ และการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 3 และรองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิใบสาํคญั
แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 2 โดยมีรายละเอียดการเพิ�มทุนดงันี�  

ก. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่  
จาํนวนไม่เกิน 1,878,238,610 หุน้ 

ข. รองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 3 จาํนวน 
939,119,305  หุน้ 

ค. รองรับการปรับสิทธิการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 2 
จาํนวน 53,974,796 หุน้ 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 4 เมษายน 2554 
และไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 404,507,891.20 บาท หกัค่าใชจ่้ายแลว้คิดเป็นจาํนวนเงิน
ทั�งสิ�น 403,736,226.23 บาท 

 1.2) ปี 2555 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 8,156,054,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 32,861,093,310 บาท เป็น 24,705,038,590 
บาท ลดลงตามจาํนวนหุน้ที�คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯและการไม่ใช้
สิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัรุ่นที� 2 (GEL-W2) 
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 1.3) ปี 2556 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ในวนัที� 26 มีนาคม 2556 ผูถื้อหุน้มีมติที�สาํคญัดงันี�  

(1) มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 3,612,509,200 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 24,705,038,590 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 21,092,529,390 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัที�ยงัมิได้ออกจําหน่ายจาํนวน 
361,250,920 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซึ� งบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� เมื�อ
วนัที� 29 มีนาคม 2556 

(2) มีมติอนุมติัการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ที�ตราไวข้องบริษทัจากเดิม หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 30 บาท ซึ� ง
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้ที�ตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2556 

(3) มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที� 4 จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ดงันี�  

� ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 51,046,152 หน่วย 

� ผูถื้อหุ้นเดิมที"จองซื$อหุ้นสามญัเพิ"มทุน ในอตัราจองซื$อหุ้นเพิ"มทุน 2 หุ้น จะไดรั้บใบสําคญัแสดง
สิทธิจาํนวน 1 หน่วย จาํนวน 1,276,153,795 หน่วย 

(4) มีมติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 191,715,226,110 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 21,092,529,390 บาท มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่จํานวน 
6,390,507,537 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ก. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวน 2,552,307,590  หุน้ ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ 5 
หุ้นเพิ�มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์มื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2556 และไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 
1,914,230,692.50 บาท หกัค่าใชจ่้ายแลว้คิดเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,913,493,205.36 บาท 

ข. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 1,327,199,947 หุน้ เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัที�จะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นเดิมที�จองซื�อหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุน 

ค. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 11,000,000 หุ้น สํารองไวส้ําหรับการปรับราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใชสิ้ทธิของ GEL-W3 

ง. จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุน้ ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/
หรือ นกัลงทุนประเภทสถาบนั (นกัลงทุน) ซึ� งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคา
เสนอขายไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั�งนี�บริษทัไดจ้ดัสรรหุน้จาํนวน 500,000,000 หุน้ ใน
ราคา 0.83 บาท ให้แก่นกัลงทุนจาํนวน 8 ราย และจดัสรรหุ้นจาํนวน 185,000,000 หุ้น ในราคา 
0.75 บาท ใหแ้ก่นกัลงทุนจาํนวน 1 ราย โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อ
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วนัที�  22 สิงหาคม 2556 และได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ�มทุนดังกล่าวทั� งสิ�นจํานวน 
553,750,000.00 บาท  

2) การเปลี�ยนแปลงของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 2.1) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื8อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 2 (GEL-W2) 

 เมื�อวนัที� 25 ธันวาคม 2552 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั 
(GEL-W2) จํานวน 172,270,833 หน่วยให้กับผู ้ถือหุ้นเดิมที� มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ณ วันที�  26 
พฤศจิกายน 2552 โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 3 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยใบสําคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวไดรั้บอนุญาตใหมี้การซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 140,768,648 หน่วย จาํนวน
ที�เหลืออีก 31,502,185 หน่วย บริษทัไดท้าํการยกเลิกแลว้ทั�งจาํนวนซึ� งใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อ
และเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 2 ปี นบัตั�งแต่ วนัที� 25 ธนัวาคม 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้ก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุ
ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิ ครั� งแรกในวนัที� 30 มิถุนายน 2553 ส่วนการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย
สามารถทาํไดใ้นวนัที� 23 ธนัวาคม 2554 ซึ� งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 
0.42582 หุน้ ในราคา 2.340  บาทต่อหุน้ มีผลตั�งแต่วนัที� 30 มิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคา
การใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงไดใ้นกรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 ณ วนัที� 24 ธนัวาคม 2554 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั (GEL-W2) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จาํนวน 140,768,648 หน่วย ไดย้กเลิกแลว้ทั�งจาํนวน 

 2.2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื8อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 3 (GEL-W3) 

 เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั 
(GEL-W3) จาํนวนไม่เกิน 939,119,305 หน่วยใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมที�ใชสิ้ทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั 
ที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 2 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิให้มีการซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจาํนวน 577,868,385 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 361,250,920 หน่วย บริษทัไดท้าํการยกเลิกแลว้ทั�ง
จาํนวน ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี นับตั�งแต่ วนัที�  16 
พฤษภาคม 2554 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
สามารถใชสิ้ทธิ ครั� งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 2554  ส่วนการใช้สิทธิครั� งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัที� 14 
พฤษภาคม 2557 ซึ� งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.00 บาท
ต่อหุน้ มีผลตั�งแต่วนัที� 30 ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงได้
ในกรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 บริษทัทาํการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที� 3 
(GEL-W3) ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 4.2 (ข) หนา้ที� 15 และขอ้ 4.2 (ค) หนา้ที� 17 เพื�อรักษาสิทธิของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ เป็นดงันี�  
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  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัได ้ 1.066 หุน้ 
  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 0.937   บาทต่อหุน้ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั (GEL-W3) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จาํนวน 577,868,385 หน่วย  

 2.3) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื8อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 4 (GEL-W4) 

 เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2556 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั 
(GEL-W4) จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ซึ" งกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื"อ
สิทธิในการรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัที" 10 เมษายน 2556 โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม
ต่อ 1 หน่วย และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที"จองซื$อหุน้สามญัของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนการจอง
หุน้เพิ"มทุนใหม่ 2 หุน้ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหมี้การซื�อ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 1,327,187,433 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 12,514 หน่วย บริษทัไดท้าํ
การยกเลิกแลว้ทั�งจาํนวน ซึ�งใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั�งแต่ 
วนัที� 10 มิถุนายน 2556 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยสามารถใชสิ้ทธิ ครั� งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 2556  ส่วนการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัที� 9 
มิถุนายน 2559 ซึ�งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.20 บาทต่อ
หุน้ มีผลตั�งแต่วนัที� 30 ธันวาคม 2556 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงไดใ้น
กรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั (GEL-W4) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จาํนวน 1,327,187,433 หน่วย  

3) การพฒันาที�สําคัญ 

3.1) เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 4/2556 ไดมี้มติอนุมติัการซื�อหุน้สามญั
ของบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (เดิมคือ บริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลสั จาํกดั) จาํนวน 5,882,400 หุน้ 
หรือสัดส่วน 24% ของทุนจดทะเบียน ในราคา 105 ลา้นบาท จากบริษทั เซลทิค สแควร์ จาํกดั โดยรายการ
ดงักล่าวเสร็จสิ�นในวนัที�  28 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกัด  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ มีสัญญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็
มากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุน (Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาท ต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี 

3.2) เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 9/2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํการ
ซื�อหุน้ของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุน้ หรือสัดส่วน 32.65% ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 
184,000,000 บาท จากบริษทั Twin Glory Investment Ltd. โดยรายการดงักล่าวเสร็จสิ�นในวนัที� 2 กนัยายน 
2556 บริษทั แมคทริค จาํกดั ดาํเนินธุรกิจทางดา้นวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื�องกล ใน
แขนงต่าง ๆ ที�ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลกั คือ งานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทั�วไป และงานดา้น
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วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื�องกลในแขนงต่างๆที�ครบวงจร โดยแบ่งเป็นงานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทั�วไป 
และงานดา้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื�องกล โดยมีลกัษณะงานในการก่อสร้างสิ�งปลูกสร้างในรูปแบบ
ต่างๆ ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย ์อาคารที�อยูอ่าศยั สถาบนัการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นตน้ ซึ� งบริษทัให้บริการตั�งแต่งานสถาปัตยกรรม การสื�อสารโทรคมนาคม 
ระบบประปาสุขาภิบาล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

3.3) เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 16/2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํการ
ซื�อหุน้ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั จาํนวน 32,600,000 หุน้ หรือสัดส่วน 100 % ของทุนจดทะเบียน ใน
ราคารวม 459,359,992 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 6 ราย  บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจทางดา้น
บริหารจดัการทางดา้นเศษเหลก็และแปรรูปเศษเหลก็ เพื�อขายใหแ้ก่โรงหลอมเหลก็ 

3.4) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 16/2556  เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2556 และที�ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั� งที� 3/2556 เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการซื�อที�ดินว่างเปล่าจาํนวน 6 แปลง เนื�อที�
รวม 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892.00 ตารางวา โฉนดที�ดินเลขที� 4024, 11741, 11742, 11745, 11746, และ 
11747 ตั�งอยู่ที� ถนนคลองวดัพลบั ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสาม
โคก จงัหวดัปทุมธานี ในราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 438.92 ลา้นบาท จากนางสาวภสันนัทน ์
ศตเธียรวิทย์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงานเพื�อขยายกาํลงัการผลิต เพื�อผลิตชิ�นส่วน
คอนกรีตสําเร็จรูป โดยทางบริษทัมีแผนที�จะสั�งซื�อเครื�องจกัรในวงเงินประมาณ 290 ลา้นบาท และก่อสร้าง
โรงงานในวงเงินประมาณ 40 ลา้นบาท ซึ� งจะมีวงเงินรวมทีจะก่อสร้างโรงงานและเครื�องจกัรที�ผลิตชิ�นส่วน
คอนกรีตสาํเร็จรูปไม่เกินวงเงินรวมคือไม่เกิน 330 ลา้นบาท 

3.5) เมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2556 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2556 บริษทั จี.อี.แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 
เซอร์วิส จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัให้จดทะเบียนแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั ตราบริษทั และวตัถุประสงค์ของ
บริษทั เป็น บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั โดยแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. วตัถุ
ที�ประสงคข์องบริษทั จากเดิมจาํนวน 46 ขอ้ เป็น จาํนวน 48 ขอ้ เพิ�มขอ้ 47-48 ดงันี�  

  47.  ประกอบกิจการคา้ ลวดเหลก็ทุกชนิด และรับจา้งรีดลวดโลหะ 
  48.  ประกอบกิจการ รีดลวดสแตนเลส ขึ�นรูปโลหะทุกชนิด และประกอบกิจการโรงงานรีดลวดโลหะ 

3.6) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 18/2556 เมื�อวนัที� 20 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทั เวิลด ์ไวร์ 
โปรเซสซิ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ยในสดัส่วน 99.99% ของทุนจดทะเบียน เขา้ทาํรายการซื�อที�ดิน เนื�อที�รวม 57-0-57 
ไร่ หรือ 22,857 ตารางวา ตั�งอยู่ที�ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ในราคา
ตารางวาละ 9,500 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 217,141,500 บาท จากบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั บริษทัย่อยใน
สดัส่วน 100.00% ของทุนจดทะเบียน 

 เนื�องจากที�ดินที�เป็นกรรมสิทธิk ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั มีเนื�อที�จาํนวนมาก และทางบริษทัมีแผนที�จะ
แบ่งที�ดินเพื�อลงทุนสร้างโรงงานที�จะประกอบธุรกิจผลิตสินคา้ของบริษทัหลายผลิตภณัฑข์ณะเดียวกนั บริษทั 
เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ก็เป็นบริษทัหนึ�งที�จะดาํเนินการผลิตสินคา้หนึ�งในผลิตภณัฑท์ั�งหมด ดงันั�นทาง
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บริษทัก็ควรที�จะแบ่งแยกที�ดินที�เป็นที�ตั�งโรงงานของแต่ละบริษทัให้มีความชดัเจนทั�งตวัเลขผลประกอบการ
และสามารถตรวจ ติดตาม ผลการดาํเนินงาน (Monitor) โดยเฉพาะตวัเลขดา้นตน้ทุนของบริษทัให้มีความ
ชดัเจนมากยิ�งขึ�น 

 ที� ดินดังกล่าวมีที�ตั� งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ� งสามารถขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ ดังนั�น เพื�อ
ประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ละบริษทัก็ควรจะมีทรัพยสิ์นที�ประกอบกิจการเป็นอิสระแยก
จากกนัโดยชดัเจน เพื�อประโยชนใ์นการพิจารณาการขออนุญาตสิทธิประโยชนท์างภาษี 

 เมื�อมีการปรับโครงสร้างตน้ทุนสินทรัพยข์องบริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั และบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ 
จาํกดั ใหมี้ความชดัเจน ในอนาคตหากบริษทัเวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั หรือบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั 
ตอ้งการหาผูร่้วมทุน กจ็ะสามารถหาผูร่้วมทุนไดง่้ายขึ�น 

3.7) ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั� งที� 1/2557 เมื�อ
วนัที� 21 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการซื�อที�ดินว่างเปล่าจาํนวน 3 แปลง เนื�อที�รวม 46 – 1 – 45.8 ไร่ หรือ 
18,545.8 ตารางวา โฉนดที�ดินเลขที� 4023, 4040 และ 11743 ตั�งอยู่ที� ถนนคลองวดัพลบั ถนนสายศูนยศิ์ลปา
ชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็น
เงินทั�งสิ�น 185,458,000 บาท จากนายอดิศกัดิk  อภิวฒัน์การุญ นอกจากนี�คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติั
การลงทุนพฒันาที�ดินในวงเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท และไดมี้มติอนุมติัการซื�อเครื�องจกัรผลิตตะแกรงเหล็ก
สาํเร็จรูป (Wire Mesh) ในวงเงินจาํนวน 70 ลา้นบาท 

 โดยเหตุผลและความจําเป็นที�บริษัทฯจะเข้าซื� อที� ดินว่างเปล่าจํานวน  3 แปลง เพิ�มเติมอีก เนื�องจาก 
วตัถุประสงคที์�บริษทัไดซื้�อที�ดินจาํนวน 109-2-92.0 ไร่ ในการอนุมติัรายการในคราวที�แลว้ ไวใ้ชเ้พื�อรองรับ
การประกอบธุรกิจการขยายกาํลงัการผลิตเพื�อผลิตชิ�นส่วนสาํเร็จรูปตลอดจนขยายกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑอื์�น
ที�บริษทัไดด้าํเนินกิจการอยู่ และยงัใชเ้พื�อรองรับในกรณีการยา้ยธุรกิจที�ประกอบธุรกิจบนที�ตั�งของโรงงาน
เดิมในบางผลิตภณัฑด์ว้ย แต่เนื�องจากในปัจจุบนัสัญญาเช่าที�ดินที�ตั�งโรงงานซึ� งจะครบกาํหนดปี 2557 ทาง
ผูใ้หเ้ช่ายงัไม่ไดต่้อสญัญาเช่าใหก้บัทางบริษทั ทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งวางแผนในระยะยาวไวเ้พื�อรองรับการ
ยา้ยโรงงานทั�งหมดโดยเฉพาะโรงงานผลิตเสาเข็มทั�งหมด แต่เนื�องจากรูปที�ดินที�บริษทัมีอยู่ในปัจจุบนั มี
ขอ้จาํกัดมีความยาวที�ดินไม่เพียงพอสําหรับการตั�งโรงงานเพื�อผลิตและเก็บสต๊อคของเสาเข็มทั�งหมดได ้
ประกอบกบัหากบริษทัไดที้�ดินดงักล่าวมาเพิ�มก็จะทาํใหรู้ปของที�ดินทั�งหมดในภาพรวมมีรูปที�ดินที�สมบูรณ์
มากขึ�น(เป็นรูปสี� เหลี�ยม) และจะเป็นประโยชน์ที�บริษทัสามารถ lay out การสร้างโรงงานแต่ละโรงงานได้
อย่างเหมาะสมส่งผลใหส้ามารถใชพื้�นที�ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�นและประการสุดทา้ยที�ดินที�บริษทัซื�อ
เพิ�มดงักล่าวเป็นแปลงที�ดินที�ติดกบัที�ดินที�การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดเ้วนคืนไปเพื�อก่อสร้างเป็นทาง
ด่วน ซึ� งจะทาํให้ภาพรวมพื�นที�ก่อสร้างโรงงานทั�งหมดสามารถมีทางเขา้ออกไดเ้พิ�มขึ�น ส่งผลใหร้าคาที�ดิน
ทั�งหมดในภาพรวมซึ� งเป็นสินทรัพยข์องบริษทัเพิ�มขึ�นดว้ยในอนาคตทั�งยงัเป็นการลดตน้ทุนค่าขนส่งอีกทาง
หนึ�งดว้ย ซึ� งในอนาคตที�ดินทั�งหมดนี�กจ็ะเป็นศูนยก์ลางของที�ตั�งโรงงานทั�งหมดของทุกผลิตภณัฑแ์ละรวมทั�ง
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆที�เกี�ยวเนื�องที�บริษทัจะมีการผลิตเพิ�มเติมจากเดิมในอนาคตอีกดว้ยเพื�อทาํใหธุ้รกิจของบริษทั
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มีการผลิตผลิตภณัฑที์�สนบัสนุนธุรกิจก่อสร้างที�ครบวงจรมากขึ�น โดยปรากฏรายละเอียดตามรูปที�ดินขา้งล่าง
นี�  

ฉ.11743

ฉ.4023

ฉ.4040

ที�ดินเพิ�มเติมจํานวน 3 แปลง

 
3.8) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2557และที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ครั� งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในหุ้นสามญับริษทั อควา คอร์ปอเรชั�น 
จาํกดั (มหาชน) (AQUA) ซึ� งเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ AQUA-W2 จาํนวน 
285,000,040 หน่วย ในอตัราส่วนการใชสิ้ทธิ 1: 1.301โดยแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 370,785,052 หุ้น ใน
ราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 0.576 บาท เป็นเงินทั�งสิ�น 213,572,189.95 บาท  

 โดยบริษทัไดแ้ต่งตั�งบริษทั เวลท์ พลสั แอ๊ดไวเซอรี�  จาํกดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ� งไดพิ้จารณา
ทางเลือก ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้มูลการปรับสิทธิใหม่ขา้งตน้ และไดใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของ
การแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั รุ่นที� 2 (AQUA-W2) ว่า “หากบริษทัไม่แปลงสภาพ จะมีผล
ขาดทุนที�บริษทัฯ ตอ้งรับรู้ทนัทีภายในช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 ระหว่าง 74.10 – 142.50 ลา้นบาท ในขณะที�
หากบริษทัฯ ตดัสินใจแปลงสภาพ และขายหุน้ AQUA ทนัที จะมีการรับรู้ผลขาดทุนเพียง 33.67 ลา้นบาท แต่
หากไม่ขายหุน้ทนัที บริษทัฯ จะมีโอกาสในการขายหุน้ AQUA ในอนาคต ซึ� งมีโอกาสไดรั้บผลดี และความ
เสี�ยง ตามผลการดาํเนินงานของ AQUA ดงันั�น Wealth Plus เห็นว่า บริษทัฯ ควรตดัสินใจแปลงสภาพ 
AQUA-W2” 
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3.9) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 ไดมี้มติอนุมติัการขายเงินลงทุนใน
บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั จาํนวน 5,882,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 
ในราคา 137,059,920 บาท ใหแ้ก่ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“EPCO”) 

 เนื�องจากในช่วงระยะเวลาในขณะนี� เกิดความไม่แน่นอนทั�งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ที�ผ่านมาการลงทุน
ในบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ซึ� งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ทางบริษทัถือว่า เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจอื�นๆที�มีศกัยภาพที�จะช่วยเสริมรายไดแ้ละกาํไรให้กบับริษทันอกเหนือจาก
ธุรกิจหลกั ดงันั�น หากการขายเงินลงทุนดงักล่าวสามารถทาํกาํไรใหก้บับริษทัตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่อง
สาํรองใหก้บับริษทัเพื�อรองรับการขยายลงทุนต่อไปในอนาคตได ้รวมทั�งราคาที�ซื�อ/ขายกนัในครั� งนี� เป็นราคา
ที�สูงกวา่มลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดที�ประเมินโดยที�ปรึกษาการเงินอิสระและเป็นราคาที�บริษทัคิดว่า
เป็นการประเมินราคาที�ค่อนขา้งเต็มมูลค่าแลว้ในปัจจุบนั บริษทัจึงพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลที�จะขาย 
ซึ�งบริษทักจ็ะไดก้าํไรจากการขายหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 26,126,860.27 บาท และหากคิดเป็นอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนรวมจะเท่ากบั 41.97% ต่อปี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกั คือ ผลิตวสัดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พื�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  
คอนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนัการหดตวั และพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ดงันี�  

1. ผลิตวสัดุก่อสร้างและการใหบ้ริการ 
2. ธุรกิจเหลก็ 
3. ธุรกิจอื�นๆ 

 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 212,807.76 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว 112,433.07 ล้านบาท

ธุรกิจเหล็กธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง
และการใหบ้ริการ

บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน)
76.00 %

ธุรกิจอื�น ๆ

บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั
ทุนชาํระแลว้ 14 ลา้นบาท

99.99%

บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั
ทุนชาํระแลว้ 326 ลา้นบาท

100.00 %

บริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั**
ทุนชาํระแลว้ 220 ลา้นบาท

95.45%

บริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน)
ทุนชาํระแลว้ 230 ลา้นบาท

17.39 %

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั
ทุนชาํระแลว้ 245.1 ลา้นบาท

24.00 %

บริษทั โปรเกรส อินฟอร์เมชั�น จาํกดั  
ทุนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท

3.00 %

32.65 % บริษทั แมคทริค จาํกดั
ทุนชาํระแลว้ 245 ลา้นบาท

บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั**  
ทุนชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท

9 .00 %

 
                                                  
หมายเหตุ ไม่มีบุคคลที�มีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

** เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 6/2555 ไดมี้มติขายหุ้นสามญัของบริษทั ฉัตรเฉียบ จาํกดั จาํนวน 
2,100,001 หุ้นหรือร้อยละ 95.45 ให้แก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บชาํระในปี 2555 จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนที�
เหลือไดรั้บชาํระเมื�อวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 

** เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 7/2556 ไดมี้มติการขายหุ้นสามญัของบริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 
จาํนวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 45 ลา้นบาท ให้แก่ บริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน)  
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รายชื�อบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอื�นๆ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 

(%) 
ทุนที�เรียกชาํระ 

(ลา้นบาท) 
ตน้ทุนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ย      
บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
44/2  หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี 
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี  12000 
โทรศพัท ์ 66 (0) 2501-2020 
โทรสาร   66 (0) 2501-2134 

ธุรกิจเหลก็ 
 

99.99 14.00 13.99 13.99 

บริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั (สิ�นสุดวนัที� 5 ก.พ. 2556) 
44/2  หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี 
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี  12000 
โทรศพัท ์ 66 (0) 2501-2020 
โทรสาร   66 (0) 2501-2134 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 95.45 220.00 210.00 172.59 

บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั 
339 หมู่ที� 6 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ต.บ่อวนิ อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุรี 
โทรศพัท ์038-345437-41  
โทรสาร 038-345444 

ธุรกิจเศษเหลก็ 100.00 326.00 459.36 459.36 

บริษทัร่วม      
บริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน) 
151 หมู่ 7  ถ. คีรีนคร  ต. หว้ยกะปิ 
อ. เมืองชลบุรี  จ. ชลบุรี  20000 
โทรศพัท ์(038) 276-800 
โทรสาร (038) 276-800 

จาํหน่ายหินทรายเพื�อก่อสร้าง 17.39 230.00 87.13 - 

บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั  
51/29, 51/61 หมู่ที� 3 ซอยสยามสามคัคี ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2551-0541-4 
โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 24.00 245.10 105.00 105.00 

บริษทั แมคทริค จาํกดั 
121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั�นที� 39 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2641-2100  
โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029 

รับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการ
ติดตั�งงานระบบ 

32.65 245.00 184.00 184.00 

หมายเหตุ   ไม่มีบุคคลที�มีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

1) เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติขายหุ้นสามญัของบริษทั ฉัตรเฉียบ 
จาํกดั จาํนวน 2,100,001 หุน้หรือร้อยละ 95.45 ใหแ้ก่นายวิชา เบา้พิมพา ในราคา 195 ลา้นบาท (ไดรั้บชาํระใน
ปี 2555 จาํนวน 120 ลา้นบาท และส่วนที�เหลือไดรั้บชาํระเมื�อวนัที� 5 กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท) 
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2) เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดซื้�อหุน้สามญัของบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั (เดิมคือ บริษทั ไอเฟค 
กรีน เพาเวอร์ พลสั จาํกดั) จาํนวน 5,882,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ใน
ราคา 105 ลา้นบาทจากบริษทั เซลทิค สแควร์ จาํกดั  

3) เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 7/2556 ไดมี้มติการขายหุน้สามญัของ
บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั จาํนวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 45 ลา้นบาท 
ใหแ้ก่ บริษทั ไมดา้ แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) 

4) เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2556 บริษทัไดซื้�อหุน้ของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุน้ หรือสัดส่วน 32.65 
% ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 184,000,000 บาท จากบริษทั Twin Glory Investment Ltd. 

5) เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2556 บริษทัไดซื้�อหุ้นของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั จาํนวน 32,600,000 หุ้น หรือ
สดัส่วน 100 % ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 459,359,992 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 6 ราย 

6) เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2556 บริษทั จี.อี.แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง เซอร์วิส จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนแกไ้ข
เปลี�ยนแปลงชื�อบริษทั ตราบริษทั และวตัถุประสงคข์องบริษทั เป็น บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

7) เมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั จาํนวน 5,882,400 หุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ในราคา 137,059,920 บาท ใหแ้ก่ บริษทั โรงพิมพ์
ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“EPCO”) 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

 โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  ตั�งแต่ ปี 2554 - ปี 2556 สามารถจาํแนก
ตามกลุ่มธุรกิจไดด้งันี�  

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
% การถือหุ้น ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 
ของบริษทัฯ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง บมจ. เจนเนอรัล        
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง เอนจิเนียริ�ง  916.34 53.64 571.82 53.92 473.57 50.16 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตพิเศษ   311.98 18.26 236.84 22.33 185.23 19.62 
ผลิตภณัฑพ์ิเศษ   30.05 1.76 28.99 2.73 15.80 1.67 
โครงการพิเศษ   4.42 0.26 43.70 4.12 167.30 17.72 

รวม   1,262.79 73.91 881.35 83.10 841.90 89.18 

ธุรกิจเศษเหล็ก บจก.ซันเทคเมทลัส์ 100.00       
ขายเศษเหล็ก   209.65 12.27     
ขายเศษเหล็กแปรสภาพ   64.37 3.77     
อื�นๆ   9.33 0.55     
รวม   283.35 16.59     

รายไดบ้ริการ บจก.เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง 99.99   1.44 0.13 4.96 0.53 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ   1,546.14 90.50 882.79 83.24 846.86 89.70 

รายไดค่้าเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละโอนสิทธิการเช่า บจก. ฉัตรเฉียบ 95.45 - - - - 78.49 8.32 
ธุรกิจการลงทุน บมจ. เจนเนอรัล        
กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เอนจิเนียริ�ง  - - 6.35 0.60 2.41 0.26 
กาํไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์   1.06 0.06 - - 2.33 0.25 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก   1.79 0.10 1.46 0.14 0.91 0.10 
ดอกเบี�ยและส่วนลดรับ   35.22 2.06 2.28 0.21 2.75 0.29 
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว 
กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  - 
- 
- 

- 
- 
- 

112.35 
9.58 

22.41 

10.59 
0.90 
2.11 

- - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม   27.88 1.63     
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน   51.53 3.02     
รายไดภ้าษีเงินได ้   10.23 0.60     
รายไดอื้�นๆ   5.77 0.34 23.14 2.18 8.99 0.95 
รวม   133.48 7.81 177.57 16.74 17.39 1.84 

ธุรกิจการลงทุน บจก. เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง 99.99       
ดอกเบี�ยรับและอื�น ๆ   0.04 0.00 0.18 0.02 0.30 0.03 
รวม   0.04 0.00 0.18 0.02 0.30 0.03 

ธุรกิจการลงทุน บจก.ฉัตรเฉียบ 95.45       
ดอกเบี�ยรับและอื�น ๆ       1.03 0.11 
รวม   - - - - 1.03 0.11 

ธุรกิจการลงทุน บจก.ซันเทคเมทลัส์ 100.00       
ดอกเบี�ยรับและอื�น ๆ   28.24 1.65     
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน   0.55 0.03     

รวม   28.79 1.69     

รวมรายไดจ้ากธุรกิจการลงทุน   162.31 7.82 177.75 16.76 18.72 1.98 
รวมรายได ้   1,708.45 100.00 1,060.54 100.00 944.07 100.00 
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2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

1) ธุรกจิหลกัของบริษทั 
ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้างและบริการดาํเนินการโครงการโดยบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผลติภณัฑ์ ชื�อผลติภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดั
แรง 

* เสาเขม็เหลี"ยม 
* เสาสี"เหลี"ยมกลวง 
* เสาเขม็รูปตวัไอ (I) 

เป็นเสาที"มีประสิทธิภาพประหยดัเวลา  และ
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 

หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, 
ห้างสรรพสินคา้, โรงงาน, มหาวิทยาลยั,
สนามบิน,บา้นจดัสรร  และงานสะพาน
เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑพื์$นและผนงัคอนกรีต * ผลิตภณัฑค์อนกรีต เสริมใย
แกว้ (GRC) 

นาํใยแกว้มาเสริมในคอนกรีตโดยไม่เสริมเหล็ก 
ทาํชิ$นงานไดรู้ปทรงต่างๆ มีลกัษณะคมชดั 
สวยงาม  นํ$าหนกัเบา ง่ายต่อการ 
ติดตั$ง ซึ" งคอนกรีตธรรมดาทาํไดย้าก 

สาํหรับลูกคา้ที"ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑที์"
เป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะ   

* ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้
สมํ"าเสมอทั$งแผน่ทาํให้การก่อสร้างเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว  ตามที"เจา้ของโครงการออกแบบ    

งานโรงงาน, ห้างสรรพสินคา้,อาคารสูง, 
สนามกีฬา เป็นตน้ 

  พื$นกึ"งสาํเร็จรูป ออกแบบเพื"อใชง้านพื$นที"มีช่วงเสากวา้งเกินกวา่
มาตรฐานปกติสามารถทดแทนไมแ้บบ และเป็น
พื$นรับนํ$าหนกัไดต้ามที"ผูอ้อก แบบตอ้งการมีความ
รวดเร็วในการติดตั$ง 

งานโรงงาน, งานสะพาน 

* พื$นคอนกรีตอดัแรงในที"ชนิด
ไร้คาน 

ใชส้าํหรับพื$นที"ที"ตอ้งการช่วงห่างของเสากวา้ง
กวา่ปกติ และไม่ตอ้งการมีคานรับพื$น เพื"อให้
อาคารมีเสานอ้ย มีพื$นที"ใชส้อยมากขึ$น ก่อสร้างได้
รวดเร็ว 

อาคารจอดรถ, พื$นอาคารสูง 

ผลิตภณัฑพิ์เศษ * ซีเมนตพิ์เศษเดนกา้   
(DENKA) 

เป็นปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตวั และรับกาํลงัอดัสูง 
ใชใ้นงานติดตั$งเครื"องจกัร เป็นผลิตภณัฑเ์ดียวจาก
หลายสิบผลิตภัณฑ์ที"ผ่านการทดสอบคุณภาพ  
และอนุมติัให้ใช้ในการติดตั$งเครื" องกาํเนิดไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าของ EGAT โรงงานไฟฟ้า IPP  
และ SPP โรงปิโตรเคมี โรงกลั"นนํ$ามนั 
โรงเหล็ก โรงงานกระดาษ โรงงาน
นํ$าตาล ฯลฯ 

กาํแพงกนัเสียง เป็นผลิตภณัฑที์"ใชป้้องกนั, แกไ้ขมลภาวะทาง
เสียงจากการจราจรหรือเครื"องจกัร 

ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, อุโมงคท์าง
ลอด,โรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ  

ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จสาํหรับงาน
ฉาบบาง  (Super Skimcoat) 

เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยดึเกาะสูง ใชส้าํหรับ
ตกแต่งผนงั, พื$นผิวงาน Precast ให้ออกมาเรียบ
สวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยดัสีในการทาสี 

ในอาคารสูงทั"วไป ในงานผนงัสาํเร็จรูป
ในการตกแต่งทั"วไป 

ผลิตภณัฑ ์STEEL 
 
 

เหล็กเส้น 
เหล็กรูปพรรณ 

ความสามารถในการขึ$นรูป และความทนทานยอด
เยี"ยมรวมถึงยดื-หยุน่ไดดี้ มีค่าจุดครากและการนาํ
ความร้อนที"ดี ตลอดจนคุณสมบติั 
ที"สาํคญัอีกอยา่งหนึ" งที"มีในเหล็ก-กลา้ไร้สนิทนั"น
คือ ความทนทานต่อการกดักร่อน 
 

ใชส้าํหรับการก่อสร้างทุกชนิด 
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กลุ่มผลติภณัฑ์ ชื�อผลติภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ 
 

- เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต ์หินทราย นํ$า และ 
นํ$ายาผสมคอนกรีตที"ผสมกนัเบด็เสร็จจากโรงงาน 
รวมถึงบริการจดัส่งไปที"หน่วยงานก่อสร้างโดยรถ
ผสมคอนกรีต 

ใชส้าํหรับงานก่อสร้างทุกชนิดมีลกัษณะ
พิเศษที"เหมาะสมกบังานก่อสร้างทุก
ประเภท 

* เป็นสินคา้ที�ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9001: 2008 

2) ธุรกจิของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

(1) บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการติดตั�งโดยบริษทัมีทีมงานผูรั้บเหมาติดตั�งที�
มีความชาํนาญ เชื�อถือไดเ้พื�อใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 

(2) บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์นาดกาํลงัการผลิตรวม 10 
เมกะวตัต ์มีสญัญาซื�อขายไฟฟ้าสาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็มากกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไดรั้บการสนบัสนุน 
(Adder) จากกองทุนพฒันาไฟฟ้า สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (สกพ.) จาํนวน 8 บาท ต่อหน่วย 
เป็นระยะเวลา 10 ปี 

(3) บริษทั แมคทริค จาํกดั ดาํเนินธุรกิจทางดา้นวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื�องกล ใน
แขนงต่าง ๆ ที�ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลกั คือ งานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทั�วไป และงานดา้น
วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื�องกลในแขนงต่างๆที�ครบวงจร โดยแบ่งเป็นงานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทั�วไป และ
งานดา้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื�องกล โดยมีลกัษณะงานในการก่อสร้างสิ�งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 
งานก่อสร้างอาคารพาณิชย ์อาคารที�อยู่อาศยั สถาบนัการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา เป็นตน้ ซึ� งบริษทัให้บริการตั�งแต่งานสถาปัตยกรรม การสื�อสารโทรคมนาคม ระบบประปา
สุขาภิบาล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

(4) บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจทางดา้นบริหารจดัการทางดา้นเศษเหลก็และแปรรูปเศษเหลก็ 
เพื�อขายใหแ้ก่โรงหลอมเหลก็ 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

 ภาพรวมของธุรกิจ เนื�องจากราคานํ�ามนัและราคาวตัถุดิบที�ปรับตวัสูงขึ�นและจากการปรับค่าแรงวนัละ 300 
บาททั�วประเทศ ทาํให้บริษทัมีตน้ทุนผลิตสินคา้เพิ�มขึ�น รวมทั�งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ  
ปัจจยัเหล่านี� ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตวัของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง ทาํให้เกิดการ
ชะลอตวัในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างจะควบคู่ไปกบัภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 

 ในปี 2556 อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อของลูกคา้
อนัดบัแรกน่าจะเป็นเรื�องราคา เนื�องจากลูกคา้แต่ละโครงการตอ้งการบริหารตน้ทุนของงานก่อสร้างใหมี้ตน้ทุนตํ�า 
เพื�อรักษาระดบัอตัรากาํไรให้ไดต้ามเป้าหมาย การเปรียบเทียบราคาและการต่อรองจึงมีความจาํเป็นมาก ซึ� งการ
เสนอราคาขายบางครั� งไม่สามารถปรับราคาตามวตัถุดิบที�ปรับเพิ�มขึ�นไดม้ากนกั 
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1) อุตสาหกรรมการผลติวสัดุก่อสร้าง  กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1.  ผูรั้บเหมาขนาดใหญ่ - เป็นบริษทัที�มีศกัยภาพในการเขา้ประมลูงานขนาดใหญ่  เช่น  
 อาคารสูง และงานสาธารณูปโภค  

2.  เจา้ของโครงการ - ตอ้งการจะซื�อวสัดุในการก่อสร้างเอง เพราะมีความมั�นใจใน   
  คุณภาพของสินคา้และการบริการโดยไม่ผา่นบริษทั  
  ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

3.  สถาปนิกและวิศวกร - เป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณแบบ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจใน 
  การใชผ้ลิตภณัฑน์ั�น ๆ เป็นอยา่งดี และสามารถจะแนะนาํ 
  เจา้ของโครงการใหใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั�นๆ ได ้

4.  ทั�วๆ ไป - ลกูคา้มีความประสงคจ์ะนาํสินคา้ไปใชก้บัอาคาร หรือเพื�อ 
   ตกแต่งใหส้วยงาม 

2) กลยุทธ์การตลาด 

(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้และบริการโดยผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล มี
ความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ การปรับปรุงการใหบ้ริการอย่างสมํ�าเสมอ โดยจดัทีมงานที�มีความรู้ความชาํนาญมาดูแลงานเพื�อมิใหก้ารส่ง
มอบงานล่าชา้หรือเกิดความเสียหาย ดว้ยประสบการณ์การดาํเนินงานดา้นการผลิตวสัดุก่อสร้างและการใหบ้ริการ
มานาน 51 ปี ลกูคา้ใหค้วามเชื�อมั�นในคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทัฯ  

(2) กลยทุธ์ดา้นราคา 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการผลิตสินคา้และบริการที�มีคุณภาพเพื�อใหผ้ลิตภณัฑมี์อายุการใชง้านที�ยาวนาน 
มีผูเ้ชี�ยวชาญให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้และดูแลอย่างใกลชิ้ด รวมทั�งศกัยภาพของบริษทัในการทาํงานให้ลูกคา้เสร็จ
ทนัเวลา หรือไม่มีความเสียหายที�อาจทาํใหล้กูคา้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายมากขึ�น  ซึ� งจะทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจในราคา
สินคา้และบริการของบริษทั 

(3) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 บริษทัฯ มีสินคา้หลากหลายผลิตภณัฑ ์เพื�อใหล้กูคา้สามารถซื�อวสัดุก่อสร้างต่างๆ ไดจ้ากผูผ้ลิตเดียว เช่น 
ในการก่อสร้างอาคาร บริษทัจะมีผลิตภณัฑเ์สาเข็มคอนกรีตอดัแรงพร้อมบริการการตอกพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�
ชนิดไร้คาน ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้เพื�อตกแต่งอาคารตามที�สถาปนิกออกแบบ เป็น
ตน้ บริษทัฯ จะมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถาปนิกและวิศวกรเนื�องจากมีความเชื�อมั�นในคุณภาพสินคา้ของบริษทั 
รวมทั�งบริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญักบัลูกค้าทุกราย  การประชาสัมพนัธ์องค์กรโดยการติดป้ายบริษทัในบริเวณ
โครงการที�บริษทัฯรับดาํเนินการ การใหนิ้สิตนกัศึกษาและผูส้นใจมาเยี�ยมชมโรงงาน เพื�อจะไดท้ราบคุณสมบติัต่าง 
ๆ ของผลิตภณัฑ ์  
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(4) กลยทุธ์ดา้นการพฒันา 

 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการรักษาการเป็นผูน้าํของธุรกิจได ้บริษทัฯจะตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑ ์
กระบวนการผลิต เพื�อใหไ้ดสิ้นคา้ที�มีคุณภาพ มีความแตกต่างจากคู่แข่งอื�น การเพิ�มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
เพื�อสนองความตอ้งการของลกูคา้ และใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบอาคารที�ทนัสมยัในปัจจุบนั 

(5) กลยทุธ์การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 ช่องทางการจาํหน่าย  แบ่งไดด้งันี�  
 2556  2555 
จาํหน่ายใหแ้ก่ ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวม  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวม 
เจา้ของโดยตรง -  56.23    56.23   1.88  12.57  14.45 
บริษทัผูรั้บเหมา 1.94  41.83    43.77   1.43  83.94  85.37 
บริษทัผูอ้อกแบบ -  -           -    -  0.18  0.18 

รวม % 1.94  98.06  100.00   3.31  96.69  100.00 

หมายเหตุ  เป็นตวัเลขจากจาํนวนงานที�เกิดขึ�นในแต่ละปีของบริษทัฯ 

3) สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างที�มีความแข็งแกร่ง ดว้ยประสบการณ์ที�ยาว 51 ปีรวมทั�งการมุ่งเนน้การพฒันา
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื�อง  

จาํนวนคู่แข่งขัน 

ผลิตภัณฑ์ จาํนวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

 2556 2555 2554 
ผลิตและจาํหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง  7 6 6 
ผลิตและติดตั�งผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  3 4 3 
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อาร์.ซี 3 3 3 
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน  5 7 7 
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษเดนกา้ 5 5 5 
ผลิตภณัฑ ์STEEL 14 - - 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ 7 - - 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1) การผลติ  

 บริษทัฯ มีโรงงานอยู ่2 แห่ง ดงันี�  

(1) โรงงานบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี ตั�งอยูที่� 44/2 หมู่ที� 2 ถนนติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี  

(2) โรงงานบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตั�งอยู่ที� 544 หมู่ที� 3 ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ� งเป็นสํานกังานสาขาของบริษทั ประกอบกิจการผลิตชิ�นส่วนคอนกรีต
สาํเร็จรูป โดยเริ�มดาํเนินการในเดือนธนัวาคม 2556 
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กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

การผลิต 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

กาํลงั 
การผลิต 

เตม็ที� 

ปริมาณ
การผลิต

จริง 

อตัรา 
การใช ้

กาํลงัผลิต 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
การผลิต 
เพิ�มขึ�น 

(ร้อยละ) 

กาํลงั 
การผลิต 

เตม็ที� 

ปริมาณ
การผลิต

จริง 

อตัรา 
การใช ้

กาํลงัผลิต 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
การผลิต 
เพิ�มขึ�น 

(ร้อยละ) 

กาํลงั 
การผลิต 

เตม็ที� 

ปริมาณ
การผลิต

จริง 

อตัรา 
การใช ้

กาํลงัผลิต 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
การผลิต 
เพิ�มขึ�น 

(ร้อยละ) 
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง  (ลบ.เมตร) 165,000 111,649 67.67 23.36 100,000 90,506 90.51 17.01 85,000 77,347 91.00 2.26 

ผลิตภณัฑพ์ื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน  (ตร.เมตร) 400,000 367,671 91.92 4.17 400,000 352,959 88.24 -  16.28 500,000 421,591 84.32 46.60 

ผลิตภณัฑจ์ี.อาร์.ซี.  (กิโลกรัม) 1,000,000 688,438 68.84 23.73 1,000,000 556,401 55.64 150.93 1,000,000 221,738 22.17 -45.08 

ผลิตภณัฑซ์ีเมนตพ์ิเศษ  (กิโลกรัม) 3,000,000 2,726,225 90.87 10.71 2,700,000 2,462,525 91.20 126.76 2,700,000 1,085,950 40.22 -11.91 

ผลิตภณัฑพ์ื�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  (ตร.เมตร)       70,000       76,744   109.63    73.30  56,400 44,285 78.52 83.50 52,000 24,133 46.41 -52.78 

หมายเหตุ  ผลิตภณัฑพ์ื�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูปมีปริมาณการผลิตจริงมากกวา่กาํลงัการผลิตเตม็ที� เนื�องจากในเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2556 ไดม้ีการเพิ�มชั�วโมงการทาํงาน
มากขึ�นเป็น 2 ช่วง ทาํใหป้ริมาณการผลิตเพิ�มมากขึ�น 
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2) การจดัหาวตัถุดิบหรือผลติเพื�อจาํหน่าย 

 ในปี 2556 วตัถุดิบประมาณร้อยละ 99 บริษทัฯ จดัซื�อจากผูผ้ลิตภายในประเทศ สําหรับสินคา้ที�สั�งซื�อจาก
ต่างประเทศ บริษทัฯสามารถหาทดแทนไดจ้ากผูผ้ลิตอื�นในประเทศ และวตัถุดิบที�ซื�อในประเทศ บริษทัฯ กส็ามารถ
หาทดแทนไดเ้นื�องจากมีผูจ้าํหน่ายหลายราย 

 วตัถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ�นอยา่งต่อเนื�องไดแ้ก่ ลวดและเหลก็ มากกว่าร้อยละ 50 และการขาดแคลนวตัถุดิบ
เป็นบางเวลา บริษทัฯ ไดว้างแผนการผลิตโดยการจองราคาวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตเพื�อรองรับโครงการที�บริษทัฯจะเสนอ
ราคา เพื�อป้องกนัความเสี�ยงกบัราคาที�มีโอกาสจะปรับตวัขึ�นไปอีก และการสั�งซื�อวตัถุดิบเพื�อสํารองการผลิต
ประจาํวนั  นอกจากนี�บริษทัฯ เป็นผูซื้�อรายใหญ่มีเครดิตทางการคา้ดี ทางผูผ้ลิตจะใหเ้ชื�อมั�นและจดัเตรียมวตัถุดิบ
ใหเ้พียงพอ  

3) จาํนวนผู้ผลติวตัถุดบิหลกั 
ปูนซีเมนต ์ ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 
เหลก็เส้น PC  Wire ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 4 ราย 
เหลก็เส้น  ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 7 ราย 
หินทราย ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 

 การสั�งซื�อจากผูจ้าํหน่ายขึ�นอยู่กบัคุณภาพราคาและเงื�อนไขทางการคา้ 

4) ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

 เนื�องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทผลิตวสัดุก่อสร้าง จึงอาจจะมีมลภาวะเกิดขึ� นคือ ฝุ่ น เสียง และเศษวสัดุ
อุตสาหกรรม โดยบริษทัฯ ตั�งอยู่ในพื�นที�โซนที�สามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซีเมนต์ได ้บริษทัฯไดมี้
มาตรการป้องกนัแกไ้ขในเรื�องของฝุ่ นและเสียง มีการพฒันาเครื�องจกัรเครื�องมือ ศึกษาเทคนิคในการลดฝุ่ น เสียง 
อีกทั�งสถานที�ผลิตตั�งอยู่ห่างไกลจากสถานที�ขา้งเคียง บริษทัฯ มีหน่วยงานความปลอดภยั เพื�อดูแลด้านความ
ปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้มในโรงงาน บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ� งจะรวมถึงการควบคุม
มลภาวะสภาพการทาํงาน เรื� องเสียง แสงและฝุ่ นด้วย สําหรับเศษวสัดุที�ไม่ใช้แลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการกาํหนดระเบียบกฎเกณฑใ์หบ้ริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัในการกาํจดัสิ�งปฏิกลูหรือวสัดุที�
ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
บทบญัญติัเทศบาล ตาํบลบางกะดี เรื�องการกาํจดัสิ�งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.2548 

2.4 งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัสิ�นสุดของงบการเงินรวม บริษทัฯ มีสญัญาการขายและบริการ ซึ�งยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ ดงันี�  

(หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

จาํนวนที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ 722.09 442.50 403.70 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

3.1 ความเสี�ยงต่อการดําเนินธุรกจิของบริษทั 

1) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัรายได ้

 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากการขายวสัดุก่อสร้าง ซึ� งปัจจุบนัมีผูผ้ลิตจาํนวนมากรายขึ�นทาํใหเ้กิดการแข่งขนัดา้น
ราคาค่อนขา้งรุนแรงประกอบกบัผูบ้ริโภคบางกลุ่มมีความตอ้งการซื�อสินคา้ที�มีราคาถูกโดยบางครั� งไดม้องขา้ม
คุณภาพของสินคา้ ซึ� งสามารถใชง้านไดน้านกวา่ มีความปลอดภยัมากกว่า อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจมา
เป็นระยะเวลา 51 ปี สินคา้ของบริษทัฯ เป็นที�ยอมรับว่ามีคุณภาพดี และยงัมีกลุ่มผูบ้ริโภคที�ตอ้งการสินคา้ดีมี
คุณภาพ และการบริการที�สามารถดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จทนักาํหนด โดยไม่ทาํใหผู้ซื้�อเสียหายจากงานล่าชา้ 

2) ความเสี�ยงจากการปรับราคาวตัถุดิบ 

 ในปี 2556 ราคาวตัถุดิบบางรายการไดแ้ก่ ลวดและเหลก็, ปูนซีเมนต ์ไดมี้การปรับขึ�น-ลงในระหว่างปีและมี
การปรับราคาสูงขึ�นในช่วงปลายปี ทาํใหบ้ริษทัตอ้งมีการติดตามราคาวตัถุดิบอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี�บริษทัฯไดมี้
การแกไ้ขปัญหาโดยจะวางแผนการซื�อสินคา้กบัผูผ้ลิตวตัถุดิบ เมื�อบริษทัฯ รับงานโครงการขนาดใหญ่ เป็นการตก
ลงราคาล่วงหนา้ก่อนที�บริษทัจะเสนอราคากบัลูกคา้ มีการซื�อสินคา้เก็บไวเ้ป็นสต็อกซึ� งเป็นการแกไ้ขปัญหาใน
ระดบัหนึ�ง   

3) ความเสี�ยงในการหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบที�บริษทัฯ ใชใ้นการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใชว้ตัถุดิบทั�งหมด เป็นวตัถุดิบที�ผลิตในประเทศ 
เมื�อราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงขึ�น สิ�งที�ตามมาคือการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วงเวลา วตัถุดิบบางรายการเป็นการขาย
แบบผกูขาด ทาํใหก้ารต่อรองเป็นไปไดน้อ้ย 

 ในกรณีนี�บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการติดตามขอ้มลูข่าวสารของราคาและแหล่งวตัถุดิบอย่างใกลชิ้ด มีการ
วางแผนการซื�อวตัถุดิบอย่างเหมาะสมและเพียงพอกบัการผลิต มีการซื�อวตัถุดิบล่วงหนา้หากมีสัญญาณการขาด
แคลน นอกจากนี�บริษทัฯ เป็นที�เชื�อถือของบริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ  และการจดัซื�อในแต่ละครั� งมีปริมาณที�สูงมาก ทาํ
ใหผู้ผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบใหบ้ริษทัไดเ้พียงพอและทนัเวลาที�บริษทัตอ้งการใช ้

4) ความเสี�ยงจากการแข่งขนั 

 ในธุรกิจผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง  มีการแข่งขนัสูงมากระหวา่งผูผ้ลิตในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัดา้นราคา  
เนื�องจากแต่ละธุรกิจพยายามรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ และมีงานผลิตอยา่งต่อเนื�อง   

 บริษทัฯไดท้าํการปรับกลยุทธ์โดยการบริหารตน้ทุน การพฒันากระบวนการผลิตอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มี
ตน้ทุนที�สามารถแข่งขนัได ้พฒันาเทคนิคและคุณภาพ โดยบริษทัฯไดน้าํเทคนิคใหม่ๆมาใช้ทาํการผลิตสินค้า
เพื�อให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัอื�น ทาํให้สินคา้มีมูลค่าเพิ�มมากขึ�น มีสินคา้หลากหลายเพื�อสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ มีคุณภาพเป็นที�ยอมรับ และขอ้สนบัสนุนที�สาํคญัคือ บริษทัฯ มีศกัยภาพในการทาํงานให้แลว้เสร็จภายใน
กาํหนดเวลา โดยไม่ทาํใหล้กูคา้เสียหายหรือมีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�น 
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5) ความเสี�ยงในการใหสิ้นเชื�อกบัลกูคา้ 

 ลกูคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูรั้บเหมารายใหญ่ ในประเทศไทย ซึ� งมีผูรั้บเหมารายใหญ่ไม่มากราย
นกั หากการจ่ายเงินชาํระค่าสินคา้ของลกูคา้มีปัญหา จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการปล่อยสินเชื�อใหค้วามรัดกุมมากยิ�งขึ�น โดยการกระจายการขายไปยงัลูกคา้
หลายราย ขายโดยตรงให้กบัเจ้าของงาน รวมทั�งการขอหลกัประกันการซื� อสินคา้และการให้บริการ เช่น เงิน
ล่วงหนา้ หรือหนงัสือคํ�าประกนัจากธนาคาร เป็นตน้ 

6) ความเสี�ยงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

 ธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจที�เติบโตไปในทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศโครงการพฒันาประเทศ 
เช่น โครงการสาธารณูปโภค อาคารที�พกัอาศยั และอาคารสํานกังาน เป็นตน้ ความเสี�ยงของธุรกิจก่อสร้างอยู่ที�
เสถียรภาพทางการเมืองที�ไม่มีความแน่นอน  ทาํใหโ้ครงการใหญ่ๆของรัฐและเอกชนไดเ้ลื�อนออกไป รวมถึงการ 
การประกาศขึ�นค่าแรงงานขั�นตํ�า 300 บาท ของรัฐบาลทั�วประเทศ และปรับราคาค่านํ� ามนั ไฟฟ้า ค่าขนส่ง ทาํให้
บริษทัมีตน้ทุนสินคา้สูงขึ�นตามไปดว้ย 

 จากภาวะดงักล่าวจะกระทบโดยตรงต่อการทาํธุรกิจของบริษทัฯ แต่เนื�องจากบริษทัมีผลิตภณัฑห์ลายชนิดที�
สามารถสร้างรายได้ให้กบับริษทัฯ รวมทั� งบริษทัฯ ไดรั้บคาํสั�งซื�อล่วงหน้าจากหลายโครงการ ดังนั�นผลการ
ดาํเนินงานที�ปรากฏในปี 2556 บริษทัฯยงัมีรายไดจ้ากการขาย  

3.2 ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

1) ความเสี�ยงจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อซื�อหุน้สามญัของบริษทั 

 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้สามญัของบริษทั ซึ� งบริษทัฯคาดหวงัว่าราคาหุน้สามญัของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีมูลค่าสูงพอที�จะทําให้ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ได้ใช้สิทธินั� นภายใน
กาํหนดเวลาเพื�อเป็นช่องทางในการเพิ�มทุน ซึ� งจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศ รวมทั�งปัญหา
เสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ไดส่้งผลกระทบต่อราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นอยา่งมาก ราคาหุน้ลด
ตํ�าลงอยา่งมาก ซึ�งจะมีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ยงัไม่ใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญั 

 บริษทัฯ จึงเลง็เห็นวา่ผลประกอบการของบริษทัฯ จะส่งผลต่อความเชื�อมั�นของบริษทัฯ และเป็นตวัผลกัดนัให้
ราคาหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีการซื�อขายราคาสูงขึ�น บริษทัฯจะตอ้งดูแลในเรื�องผลประกอบการใหมี้อย่าง
สมํ�าเสมอ มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ใหค้วามเชื�อมั�นกบัผูล้งทุน 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

 รายละเอียดและมูลค่าทางบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม  2556 มี
ดงันี�  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภททรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิk  
มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี หมายเหตุ 
(ลา้นบาท) 

ที�ดิน    
1. ที�ดินบริเวณที�ตั�งโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 1.87  
     เนื�อที� 5ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา    
     ตั�งอยูเ่ลขที� 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์    
     ต.บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี    
     จ.ปทุมธานี    
2. ที�ดินเปล่า เพื�อก่อสร้างโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 345.12  
     เนื�อที� 85ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา    
     ตั�งอยูต่.เชียงรากนอ้ย  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี    
3. ที�ดินบริเวณที�ตั�งโรงงาน 
    เนื�อที� 2 ไร่ 3 งาน 88  ตารางวา 
    ขา้งเคียงเลขที�  44/2  หมู่  2   
     ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี 
     อ. เมืองปทุมธานี  จ. ปทุมธานี 

 บจก.เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง (เดิมชื�อ บจก. จี.
อี.แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�งเซอร์วิส) 

2.44 เป็นที�ดินมีสัญญาเช่าระหว่างกนักบับมจ.เจนเนอรัล 
เอนจิเนียริ�ง  

4. ที�ดินเปล่า เพื�อก่อสร้างโรงงาน 
    เนื�อที� 25 ไร่ 2 งาน 80  ตารางวา 
    ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี    

บจก.เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง (เดิมชื�อ บจก. จี.
อี.แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�งเซอร์วิส) 

27.66 บริษัท เวิล์ดไวร์ โปรเซสซิ�ง ซื� อจากบริษัทซันเทค
เมทลัส์ จาํกดั ในราคา 102.89 ลา้นบาท มีกาํไรจากการ
ขายทรัพยสิ์นระหวา่งกนั 75.23 ลา้นบาท 

5. ที�ดินบริเวณที�ตั�งโรงงาน  
    เนื�อที� 94 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา 
    339 หมู่ 6  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 

บจก. ซนัเทคเมทลัส์  355.80 ที�ดินราคาตามบัญชี 101.64 ล้านบาทและมีส่วนเกิน
จากการประเมินราคา 254.16 ล้านบาทในวนัที�รวม
กิจการ 

6. ที�ดินบริเวณที�ตั�งโรงงาน นายชยัรัตน ์ลาภทรงสุข - เป็นที�ดินมีสญัญาเช่ากบั 
     เนื�อที�  74  ไร่  2 งาน 18  ตารางวา   นายชยัรัตน ์ลาภทรงสุข 
     44/2 หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ต. บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี    
     จ. ปทุมธานี    
7.  อาคารพร้อมสิ�งปลูกสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 10.96  เป็นอาคารสํานักงาน สร้างบนที�ดินของบริษทั 5.35 

ลา้นบาท และอาคารโรงงานที�สร้างบนที�ดินเช่า 5.61 
ลา้นบาท                                                      

 บจก. ซนัเทคเมทลัส์ 105.60 ราคาตามบญัชี 9.10 ลา้นบาท และมีส่วนเกินจากการ
ประเมินราคา ในวนัที�รวมกิจการ 96.50 ลา้นบาท 

8.  สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง 0.10  เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่ ที� เชียงรากนอ้ย  ปทุมธานี  

บจก.เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง (เดิมชื�อ บจก. จี.
อี.แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�งเซอร์วิส) 

0.05 เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่ ที� ต. บ่อวิน  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภททรัพยสิ์น 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556  
ลกัษณะ 

กรรมสิทธิk  
 

 
 

หมายเหตุ 
บริษทั 

บจก.ซนัเทค
เมทลัส์ 

บจก.เวิลด์ ไวร์ 
โปรเซสซิ�ง 

รวม 

อุปกรณ์       
เครื�องจกัรเครื�องมืออุปกรณ์ 21.23 133.81 - 155.04 เจา้ของ ราคาตามบัญชีเครื� องจกัรของบริษัท ซัน

เทคเมทลัส์ เท่ากบั 37.94 ลา้นบาทรวมกบั 
ส่วนเกินราคาที�ประเมินในวนัรวมกิจการ 
95.87 ลา้นบาท รวม 133.81 ลา้นบาท 

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 4.63     .80 - 5.43 เจา้ของ  
ยานพาหนะ 29.97 - - 29.97 เจา้ของ  
รวมอุปกรณ์สุทธิ 55.83 134.61 - 190.44   

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษัทฯ มีนโยบายที�จะลงทุนในธุรกิจที� เกี�ยวเนื�องใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการ
สนบัสนุนการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อสร้างความมั�นคง นโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วม  บริษทัฯ จะส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทันั�น ๆ เพื�อร่วมกนักาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ 
และควบคุมเรื�องนโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยอยา่งใกลชิ้ด 

 ปัจจุบนับริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัย่อยจาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั และบริษทั 
ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั และลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 3 บริษทั บริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน), บริษทั บ่อพลอย   
โซล่าร์ จาํกดั และบริษทั แมคทริค จาํกดั สาํหรับนโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในอนาคตบริษทัฯ 
ยงัคงมีนโยบายในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในรูปของส่วนแบ่งรายไดแ้ละเงินปันผลจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 

4.3 ราคาประเมนิทรัพย์สิน 

1) หุ้นสามญัของบริษทั แมคทริค จาํกดั 

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 9/2556 เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้
ทาํการซื�อหุน้ของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุน้ หรือสัดส่วน 32.65 % ของทุนจดทะเบียน ในราคา
รวม 184,000,000 บาท จากบริษทั Twin Glory Investment Ltd. 

เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนและการชาํระมลูค่า 

 บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณามูลค่าสิ�งตอบแทนดว้ยวิธีต่างๆ โดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน วนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 ของบริษทั แมคทริค จาํกดั ดงันี�  

ก.  มลูค่าตามบญัชี (Book value) 
ข.  วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ทั�งนี�  มูลค่าหุน้ของ บริษทั แมคทริค 

จาํกดั ตามเกณฑต่์างๆ สรุปไดด้งันี�  
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วธีิการประเมินมลูค่าหุน้ 
มลูค่าบริษทั 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

1.  วธีิมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 109.20 109.20 

2.  วธีิมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) - 224 - 247 

 ซึ� งบริษทัที�ปรึกษาการเงินไดก้าํหนดราคาที�เหมาะสมโดยไดป้ระเมินราคาเท่ากบั 224 - 247 บาทต่อหุน้ แต่
บริษทัไดท้าํการต่อรองราคาซื�อหุน้ดงักล่าวแลว้ในราคาหุน้ละ 230 บาท ผูข้ายตกลงขายในราคารวมที� 184 ลา้นบาท 
ซึ�งอยูใ่นระดบัราคาประเมินมลูค่าหุน้ที�ที�ปรึกษาการเงินประเมินมลูค่าหุน้ 

 คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นราคาที�เหมาะสมและสามารถยอมรับได ้เนื�องจากเป็นราคาอยู่
ระหวา่งมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�ประเมินโดยที�ปรึกษาการเงินอิสระ (บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอร์รี�  จาํกดั) 

2) หุ้นสามญัของบริษทั ซันเทค เมทัลส์ จาํกัด 

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั� งที� 16/2556 เมื�อ
วนัที� 31 ตุลาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํการซื�อหุน้ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั จาํนวน 32,600,000 
หุน้ หรือสดัส่วน 100 % ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 459,359,992 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 6 ราย 

เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนและการชาํระมลูค่า 

บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณามูลค่าสิ�งตอบแทนดว้ยวิธีต่างๆ โดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน วนัที� 
31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ดงันี�  

ก. มลูค่าตามบญัชี (Book value) 
                ข.      วิธีมลูค่าปรับมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value) 

ทั�งนี�  มลูค่าหุน้ของ บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ตามเกณฑต่์างๆ สรุปไดด้งันี�  

วิธีการประเมินมลูค่าหุน้ 
มลูค่าบริษทั 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

1.  วิธีมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 120.452 3.694 
2.  วิธีปรับมูลค่าตามบญัชี ( Adjusted Book Value Approach) 566.046 17.363 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเป็นราคาที�เหมาะสมและสามารถยอมรับได ้เนื�องจากเป็นราคาที�ตํ�า
กวา่มลูค่าที�ปรับมลูค่าทางบญัชีที�ประเมินทรัพยสิ์นโดยบริษทัประเมินอิสระคือ บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั ซึ� ง
เป็นบริษทัประเมินที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต.  

บริษทัไดน้าํราคาประเมินทรัพยสิ์น ซึ�งประเมินโดยบริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั มลูค่ารวม 631,660,000 
บาทมาปรับในมลูค่าสินทรัพยบ์ริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ซึ�งประกอบดว้ย  

1) ที�ดินจาํนวน 3 แปลง เนื�อที�รวม 120-0-57 ไร่ หรือ 48,057 ตารางวา พร้อมสิ�งปลกูสร้าง โดยใชวิ้ธี
วิเคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) ซึ� งมีมลูค่าประเมินเท่ากบั 491,200,000 บาท 
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2) เครื� องจักรตามรายการทรัพย์สินทางบัญชี ประกอบด้วยเครื� องจักร 57 รายการ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ� งมีมลูค่าประเมินเท่ากบั 140,460,000 บาท 

และทางบริษทันาํราคาประเมิน มาใชป้รับมลูค่าทางบญัชี ดงันี�  
 ลา้นบาท 
มลูค่าหุน้ตามบญัชี 120.45 
หกั ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 186.07 
บวก มลูค่าประเมินทรัพยสิ์น 631.66 
มลูค่าบริษทั ( Adjusted Book Value Approach) 566.04 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2555 
ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2555 ลา้นบาท 

� ที�ดิน 129.30 
� อาคารและส่วนปรับปรุง 10.33 
� เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 45.70 
� อุปกรณ์สาํนกังาน 0.54 
� ยานพาหนะ 0.20 

รวม 186.07 

ทั�งนี� เนื�องจากบริษทัเขา้ทาํการซื�อหุ้นของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั สัดส่วน 100% จากผูถื้อหุ้นเดิม
จาํนวน 6 ราย ประกอบกบัราคาประเมินของบริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดันั�น เป็นราคาประเมินทรัพยสิ์นไม่ใช่
การประเมินราคาหุ้น ดงันั�นบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งนาํราคาประเมินทรัพยสิ์นดงักล่าวมาปรับมูลค่าหุ้นตามบญัชี 
เพื�อใหท้ราบถึงมูลค่าที�เหมาะสมของหุน้ดงักล่าว ซึ� งเหตุผลที�บริษทัใชวิ้ธีนี� เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา เนื�องจาก
วตัถุประสงค์ของบริษทัคือ ตอ้งการที�จะซื� อสินทรัพยที์�เป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทั Suntech คือ ที� ดิน และ 
เครื� องจกัร แต่เนื�องจากทางบริษทัตอ้งการประหยดัตน้ทุนค่าธรรมเนียมโอน และประกอบกบั Suntech มีสิทธิ
ประโยชนท์างภาษี (Tax shield) เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในกรณีบริษทั Suntech  มีผลประกอบการกาํไรในอนาคต 
ดงันั�นทางบริษทัจึงตดัสินใจซื�อบริษทั Suntech แทน จึงไดใ้ชวิ้ธีการปรับมลูค่าทางบญัชี เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา  

3) ที�ดนิว่างเปล่าจาํนวน 6 แปลง เนื8อที�รวม 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892.00 ตารางวา  

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั� งที� 16/2556 เมื�อ
วนัที� 31 ตุลาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
เป็นผูมี้อาํนาจในการเจรจา จดัทาํ ลงนาม เอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อที�ดินว่างเปล่าจาํนวน 6 แปลง เนื�อที�
รวม 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892.00 ตารางวา โฉนดที�ดินเลขที� 4024, 11741, 11742, 11745, 11746, และ 11747 
ตั�งอยู่ที� ถนนคลองวดัพลบั ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆที�จาํเป็น และ/หรือเกี�ยวเนื�องกบัการซื�อที�ดินดงักล่าว โดยมีเงื�อนไข
วา่ ราคาซื�อ/ขายจะตอ้งไม่เกินกวา่ราคาประเมินที�ดินที�ประเมินโดยบริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั  
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 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที� 3/2556 เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการซื�อที�ดิน
ดงักล่าว ในราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 438.92 ลา้นบาท จากนางสาวภสันนัทน ์ศตเธียรวิทย ์

เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนและการชาํระมลูค่า 

 ที�ดินเปล่า 6 แปลง รวมพื�นที�ทั�งหมด 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892 ตารางวา บนถนนคลองวดัพลบั ถนนสาย
ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานีโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี�  

รายละเอียด เนื$อที" (ไร่) เนื$อที" (ตารางวา) ราคาต่อหน่วย มลูค่าประเมิน ภาระผกูพนั 
โฉนดเลขที" 4024 1-1-27.0 527.0 10,750.00 บาท/ตารางวา     5,665,250  ไม่มี 
โฉนดเลขที" 11741 25-3-52.0 10,352.0 10,750.00 บาท/ตารางวา  111,284,000  ไม่มี 
โฉนดเลขที" 11742 14-0-54.0 5,654.0 10,750.00 บาท/ตารางวา    60,780,500  ไม่มี 
โฉนดเลขที" 11745 22-3-03.0 9,103.0 10,000.00 บาท/ตารางวา    91,030,000  ไม่มี 
โฉนดเลขที" 11746 21-0-76.0 8,476.0 10,000.00 บาท/ตารางวา    84,760,000  ไม่มี 
โฉนดเลขที" 11747 24-1-80.0 9,780.0 10,000.00 บาท/ตารางวา    97,800,000  ไม่มี 

รวม 109-2-92 ไร่ 43,892.0 - * 451,300,000 (ปัดเศษ) - 
หมายเหตุ  *  มลูค่าที"ดินตามราคาประเมินโดยบริษทั เค ที แอพไพรซลั จาํกดั ( “ผูป้ระเมินอิสระ”) ตามรายงานเลขที" KT 5610036 

ลงวนัที" 30 ตุลาคม 2556 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทั และบริษทัย่อยมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากขอ้พิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ตามปกติธุรกิจ  ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีที�ถกูฟ้องร้องแลว้และตั�งค่าเผื�อ
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น ในบญัชีตามจาํนวนที�สมเหตุสมผล ณ วนัที�ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามผลที�เกิดขึ�นอาจ
แตกต่างไปจากที�ไดมี้การประมาณการไว ้
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 

6.1 ข้อมูลทั�วไป 

1) ขอ้มลูทั�วไปของบริษทั 

ชื�อบริษทั  : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
ชื�อยอ่ : GEL (เมื�อวนัที� 14 มีนาคม 2557 บริษทัเปลี�ยนแปลงชื�อยอ่หลกัทรัพยจ์ากเดิม 

“GEN” เป็น “GEL”) 
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 44/2 หมู่ที� 2 ถนนติวานนท ์ต. บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
สาํนกังานสาขา : 544 หมู่ที� 3 ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตวสัดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง, พื�นและผนงัคอนกรีตสําเร็จรูป, 

คอนกรีตเสริมใยแกว้, ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนัการหดตวั และพื�นคอนกรีต
อดัแรงในที�ชนิดไร้คาน 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001338 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055 

โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 
เวบ็ไซต ์ :  www.gel.co.th    
ทุนจดทะเบียน : 212,807,755,500 บาท 
ทุนเรียกชาํระแลว้ : 112,433,073,240 บาท 
จาํนวนหุน้สามญัชาํระแลว้ : 3,747,769,108 หุน้ 
มลูค่าที�ตราไว ้ : 30.00 บาท 
รอบระยะเวลาบญัชี  : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

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

ผูส้อบบญัชี  : บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
เลขที� 87/1 ออลซีซั�นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั�น18 
ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399 , 02-654-3339 
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2) ขอ้มลูทั�วไปของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

(1) ชื�อบริษทั : บริษทั เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 44/2 หมู่ที� 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเหลก็ 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055 

โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 

ทุนจดทะเบียน : 14,000,000 บาท (จาํนวน 140,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ) 
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 14,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 99.99 
สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัยอ่ย 
หมายเหตุ : เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2556 บริษทั จี.อี.แอล.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง เซอร์วิส จาํกดั ได้

จดทะเบียนแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อบริษัท ตราบริษัท และวตัถุประสงค์ของบริษัท เป็น 
บริษทั เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

(2) ชื�อบริษทั : บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั 
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 339 หมู่ที� 6 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ต.บ่อวนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเศษเหลก็ 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์038-345437-41  

โทรสาร 038-345444 
ทุนจดทะเบียน : 326,000,000 บาท (จาํนวน 32,600,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 326,000,000 บาท  
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 
สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัยอ่ย 
หมายเหตุ : เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ซื� อหุ้นของบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จาํกัด จาํนวน 

32,600,000 หุ้น หรือสัดส่วน 100 % ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 459,359,992 บาท 
จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 6 ราย 

(3) ชื�อบริษทั : บริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน) 
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 151 หมู่ 7  ถ. คีรีนคร  ต. หว้ยกะปิ อ. เมืองชลบุรี  จ. ชลบุรี  20000 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จาํหน่ายหินทรายเพื�อก่อสร้าง 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์ (038) 276-800 

โทรสาร   (038) 276-800 

ทุนจดทะเบียน : 230,000,000 บาท 
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 230,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 17.39 
สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 
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(4) ชื�อบริษทั : บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั 
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 51/29, 51/61 หมู่ที� 3 ซอยสยามสามคัคี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี�  

กรุงเทพมหานคร 10210 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2551-0541-4 

โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532 
ทุนจดทะเบียน : 245,100,000 บาท (จาํนวน 24,510,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 245,100,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 24.00 
สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 
หมายเหตุ : (1) เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดซื้�อหุ้นสามญัของบริษทั บ่อพลอย โซ

ล่าร์ จาํกดั (เดิมคือ บริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลสั จาํกดั) จาํนวน 5,882,400 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ในราคา 105 ลา้น
บาทจากบริษทั เซลทิค สแควร์ จาํกดั 

(2) เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บ่อพลอย โซ
ล่าร์ จาํกดั จาํนวน 5,882,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ ในราคา 137,059,920 บาท ให้แก่ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั 
(มหาชน) (“EPCO”) 

(5) ชื�อบริษทั : บริษทั แมคทริค จาํกดั 
ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั�นที� 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการติดตั�งงานระบบ   
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2641-2100  

โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029 
ทุนจดทะเบียน : 245,000,000 บาท (จาํนวน 2,450,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 245,000,000 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 32.65 
สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 
หมายเหตุ : เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2556 บริษทัไดซื้�อหุน้ของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุ้น 

หรือสัดส่วน 32.65 % ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 184,000,000 บาท จากบริษทั Twin 
Glory Investment Ltd. 

3) นายทะเบียนหุน้ 

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

 นายสมคิด  เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 2785 
 บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 
 เลขที� 87/1 ออลซีซั�นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั�น18 
 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399, 02-654-3339 

6.2 ข้อมูลสําคญัอื�น 

 -ไม่มี- 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2557 

  ทุนจดทะเบียน : 212,807,755,500 บาท ประกอบดว้ย 
    หุน้สามญัจาํนวน 7,093,591,850 หุน้               
    มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30.00 บาท 

  ทุนชาํระแลว้ : 112,433,073,240 บาท ประกอบดว้ย 
    หุน้สามญัจาํนวน 3,747,769,108 หุน้ 
    มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30.00 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2557  

 การกระจายการถือหุน้ตามสัญชาติ 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 

นิติบุคคล % บุคคลธรรมดา % นิติบุคคล % บุคคลธรรมดา % 
66,769,432 1.78 3,646,879,561 97.31 33,949,000 0.91 171,115 0.00 

2) รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2557) 

ชื�อผูถื้อหุน้ สญัชาติ 
จาํนวนหุน้ที�ถือ 

หุน้ %     
นายยรรยงค ์อินทรสงเคราะห์ ไทย 134,188,104      3.580  
นายนิรันดร์ เหตระกลู ไทย 92,500,000      2.468  
นายอภิวุฒิ ทองคาํ ไทย 90,090,394      2.404  
นายพิสิษฏ ์พิพฒันว์ไิลกุล ไทย 90,078,044      2.404  
นายศิร์วสิษฎ ์สายนํ?าผึ?ง ไทย 90,000,000      2.401  
นายทวีป เรืองหร่าย ไทย 83,125,500      2.218  
นายกาํพล วิระเทพสุภรณ์ ไทย 70,000,000      1.868  
นายชยัณรงค ์แสงทองอร่าม ไทย 69,303,847      1.849  
นายธิติพงศ ์ตั?งพนูผลวิวฒัน ์ ไทย 57,500,000      1.534  
บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั ไทย 57,188,625      1.526  

รวม 833,974,514    22.253  
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

1) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 3 (GEL-W3) 

 เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทั 
(GEL-W3) จาํนวนไม่เกิน 939,119,305 หน่วยใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมที�ใชสิ้ทธิจองซื?อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั 
ที�มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 2 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิให้มีการซื?อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยจาํนวน 577,868,385 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 361,250,920 หน่วย บริษทัไดท้าํการยกเลิกแลว้ทั?ง
จาํนวน ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี นับตั?งแต่ วนัที�  16 
พฤษภาคม 2554 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย
สามารถใช้สิทธิ ครั? งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 2554 ส่วนการใช้สิทธิครั? งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัที� 14 
พฤษภาคม 2557 ซึ� งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.00 บาท
ต่อหุน้ มีผลตั?งแต่วนัที� 30 ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงได้
ในกรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 บริษทัทาํการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทั รุ่นที� 3 
(GEL-W3) ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 4.2 (ข) หนา้ที� 15 และขอ้ 4.2 (ค) หนา้ที� 17 เพื�อรักษาสิทธิของผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ เป็นดงันี?  

  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซื?อหุน้สามญัได ้ 1.066 หุน้ 
  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 0.937   บาทต่อหุน้ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทั (GEL-W3) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จาํนวน 577,868,385 หน่วย  

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื;อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 4 (GEL-W4) 

 เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2556 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุ้นสามญัของบริษทั 
(GEL-W4) จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อ
สิทธิในการรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัที� 10 เมษายน 2556 โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม
ต่อ 1 หน่วย และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�จองซื?อหุน้สามญัของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนการจอง
หุน้เพิ�มทุนใหม่ 2 หุน้ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหมี้การซื?อ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 1,327,187,433 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 12,514 หน่วย บริษทัไดท้าํ
การยกเลิกแลว้ทั?งจาํนวน ซึ�งใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั?งแต่ 
วนัที� 10 มิถุนายน 2556 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
โดยสามารถใชสิ้ทธิ ครั? งแรกในวนัที� 30 ธันวาคม 2556  ส่วนการใชสิ้ทธิครั? งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัที� 9 
มิถุนายน 2559 ซึ�งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.20 บาทต่อ
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หุน้ มีผลตั?งแต่วนัที� 30 ธันวาคม 2556 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงไดใ้น
กรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื?อหุน้สามญัของบริษทั (GEL-W4) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี
จาํนวน 1,327,187,433 หน่วย  

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั? งที� 1/2551  วนัที� 24 เมษายน 2551 ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้
บริษทัเปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรอง
ตามกฎหมาย และบริษทัตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั?งนี? ให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของ
บริษทัในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายใหต้ามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั   

 ทั?งนี?บริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมทาํใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ามกฎหมาย โดยผูถื้อหุน้
มีความเสี�ยงที�จะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายเงินปันผลที�กาํหนดไวเ้นื�องจากบริษทัมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ 

 นโยบายการจ่ายการเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

(1) บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั 

 ที�ผ่านมาบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั ยงัคงมีผลการดาํเนินงานขาดทุน โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2556 มียอดขาดทุนสะสมจาํนวน 261,824,293.78 บาท จึงยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

(2) บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

 ที�ผ่านมาบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ยงัคงมีผลการดาํเนินงานขาดทุน โดย ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 มียอดขาดทุนสะสมจาํนวน 6,422,378.17 บาท จึงยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั?งนี?ตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรอย่างนอ้ยร้อยละ 5 ไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมายทุกครั? ง
ที�มีการประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่ายอดสะสมของสํารองนี? มีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงิน
สาํรองตามกฎหมายนี?จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 

1)  คณะกรรมการบริษทั 

1. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ประธานกรรมการ 
2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการ 
3. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ  
4. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการ 
5. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ  
6. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการอิสระ 
7. นายเขมชาติ  ธีรพงษ ์ กรรมการอิสระ 
8. ดร.อิทธิพล  เดี�ยววณิชย ์ กรรมการ  

2)  คณะกรรมการบริหาร 

1. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการบริหาร 
3. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการบริหาร 

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเขมชาติ  ธีรพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

4)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ณ วนัที� 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 

1)  คณะกรรมการบริษทั 

1. นายโสภณ  ผลประสิทธิT  ประธานกรรมการ 
2. นายธิติพงศ ์ ตั?งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการ 
3. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการ 
4. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ  
5. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ  
6. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการอิสระ 
7. นายเขมชาติ  ธีรพงษ ์ กรรมการอิสระ 
8. ดร.อิทธิพล  เดี�ยววณิชย ์ กรรมการ  

2)  คณะกรรมการบริหาร 

1. นายธิติพงศ ์ ตั?งพนูผลวิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการบริหาร 

3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเขมชาติ  ธีรพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 

4)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายธิติพงศ ์ ตั?งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 โครงสร้างกรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 ท่าน ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีกรรมการทั?งสิ?น 8 ท่าน ซึ� งประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 3 ท่าน กรรมการภายนอกที�ไม่
เป็นพนกังานของบริษทัฯ จาํนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจาํนวน
กรรมการทั?งหมด เป็นจาํนวนมากพอที�สามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการของบริษทัฯ   

ความเป็นอสิระของฝ่ายจัดการและกรรมการ                              

 คณะกรรมการมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ และมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ มีการกาํหนด
บทบาทและอาํนาจหนา้ที�อย่างชดัเจน รวมทั?งกรรมการตรวจสอบซึ� งมาจากกรรมการอิสระทั?ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้
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เสียในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ และทาํหน้าที�ดูแลกาํกบัและตรวจสอบการทาํงานของฝ่าย
บริหาร 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นชอบแบบประเมินกรรมการทั?งชุด เพื�อใช้ในการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯมีแบบฟอร์มการประเมินผลงานของกรรมการ เพื�อใหก้รรมการประเมินจุดอ่อนและ
จุดแขง็ในการกาํกบัดูแล เพื�อนาํผลมาสรุปแลว้แจง้ใหก้รรมการทราบต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการบริหาร เพื�อร่วมกนั
พิจารณา ทั?ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ ซึ�งมีบทบาทหนา้ที�ตามขอ้ 9  “การจดัการ” 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

 ในปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมดงันี?  

 วาระการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ หมายเหตุ 

 ดาํรงตําแหน่ง บริษทั ตรวจสอบ  

จาํนวนครั? งของการประชุม  18  ครั? ง 7 ครั? ง  
1. นายวชัรกิติ วชัโรทยั 26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559 16/18 - แต่งตั?ง 14/01/2556 
2. นายนนัทม์นสั โพธิT แดง 26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559 4/18 - ลาออก 01/04/2556 
3. นายสุรัตน ์จิรจรัสพร 26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559 4/18 - ลาออก 01/04/2556 
4. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 3 พ.ค.2555  – เม.ย. 2558 16/18 - - 
5. นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู 3 พ.ค.2555  – เม.ย. 2558 12/18 5/7 - 
6. นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ 3 พ.ค.2555  – เม.ย. 2558 15/18 1/7 - 
7. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ 3 พ.ค.2555  – เม.ย. 2558 0/18 - ลาออก 30/01/2556 
8. นายชงก ์รังสิพราหมณกลุ 11 ก.พ. 2556  – เม.ย. 2558 16/18 7/7 แต่งตั?ง 11/02/2556 
9. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 26 มี.ค. 2556 – ก.พ. 2559 10/18 - แต่งตั?ง 26/03/2556 
10. ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ 13 พ.ค. 2556 – ก.พ. 2559 8/18 - แต่งตั?ง 13/05/2556 
11. นายเขมชาติ ธีรพงษ ์ 13 พ.ค. 2556  – ก.พ. 2559 9/18 4/7 แต่งตั?ง 13/05/2556 
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8.2 คณะผู้บริหาร 

แผนผงัองค์กร 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 

ประธานกรรมการ

ที�ปรึกษาฝ่ายบริหาร

ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายผลติและบริการ ผู้อาํนวยการฝ่ายขายผู้อาํนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงนิ

ผู้อาํนวยการ
ฝ่ายอาํนวยการ

� บัญชี
� การเงิน
� นักลงทุนสัมพนัธ์

� ทรัพยากรบุคคล
� กฎหมาย
� ธุรการ
� เทคโนโลยสีารสนเทศ
� จัดซื;อ
� พสัดุกลาง

� เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง
� บริการเสาเข็มคอนกรีต

อัดแรงและบริการ BCP
� ผลติและบริการผนัง

คอนกรีตสําเร็จรูป
� แผนกก่อสร้าง

� ออกแบบผลติภณัฑ์
� ผลิตและบริการ Post-

Tension
� ผลิตคอนกรีตเสริมใย

แก้ว (GRC)
� ผลิตเดนก้า

� การขาย 1
� การขาย 2
� การขาย 3

ที�ปรึกษา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

� ประชาสัมพนัธ์
� หน่วยงานความปลอดภัย
� หน่วยงานอนุรักษ์พลงังาน
� หน่วยงาน ISO

สํานักกรรมการผู้จดัการ

คณะกรรมการบริหาร
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะผูบ้ริหารบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 
รายชื�อผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ / ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาํนวยการ (รักษาการ) 
2. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการบริหาร 
3. นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ กรรมการบริหาร 
4. นางรสิกา ประเสริฐสงัข ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 
5. นางลินจง ศรีสงคราม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
6. นายพีรวสั  ธนภูติ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการ / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ (รักษาการ) 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั? งที� 5/2555 เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน 2555 บริษทัฯไดแ้ต่งตั?งนายวิทยา   
จนัทะอุ่มเมา้ ใหรั้กษาการเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ที�ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
ที� 4) พ.ศ. 2551 ซึ� งเลขานุการบริษทัฯ จะจดัทาํและจดัเก็บทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมและรายงานการ
ประชุม จดัทาํและจดัเก็บรายงานประจาํปี ส่งสาํเนาและจดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สีย และจดัใหมี้ระบบการเก็บ
รักษาเอกสารของบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรอง และเสนอค่าตอบแทนของ
กรรมการในแต่ละปีใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในรูปของเบี?ยประชุมกรรมการ 

 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตามที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดงันี?  

 ค่าเบี?ยประชุม 

(1) คณะกรรมการบริษทั 
� ประธานกรรมการ     58,000 บาท/เดือน 
� กรรมการ     20,000 บาท/เดือน 

(2) คณะกรรมการบริหาร 
� ประธานกรรมการบริหาร    30,000 บาท/เดือน 
� กรรมการบริหาร     30,000 บาท/เดือน 
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
� ประธานกรรมการตรวจสอบ   30,000 บาท/เดือน 
� กรรมการบริหาร     20,000 บาท/เดือน 

(4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบริษทัฯ ไม่มีเบี?ยประชุม 

(5) เลขานุการคณะกรรมการ     7,500 บาท/เดือน 

หมายเหต ุ: กรรมการที�มีค่าตอบแทนรายเดือนจะไม่ไดเ้บี?ยประชุม 

 เงินบาํเหน็จกรรมการ    ไม่เกิน  0.5% ของกาํไรสุทธิ 
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1) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 

 ก. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 2.48 ลา้นบาท   

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
จาํนวนเงินค่าตอบแทนปี 2556 (บาท/ปี) 

หมายเหตุ 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ ค่าบาํเหน็จ รวม 

1. นายศกัดิT ชยั ชากระโทก ประธานกรรมการ 20,000 - - 20,000 ลาออก 31/01/2556 
2. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ประธานกรรมการ 572,000 - 200,000 772,000 แต่งตั?ง 14/01/2556 
3. นายนนัทม์นสั โพธิT แดง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร - - - - ลาออก 01/04/2556 
4. นายสุรัตน์ จิรจรัสพร กรรมการและกรรมการบริหาร - - - - ลาออก 01/04/2556 
5. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร - - 250,000 250,000 - 
6. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - 345,000 150,000 495,000 - 
7. นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - - 250,000 250,000 ลาออก 31/01/2557 
8. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 30,000 - 30,000 ลาออก 11/02/2556 
9. นายชงก ์รังสิพราหมณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 210,000 150,000 360,000 แต่งตั?ง 11/02/2556 
10. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ - - - - แต่งตั?ง 26/02/2556 
11. ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ กรรมการ 152,258 - - 152,258 แต่งตั?ง 13/05/2556 
12. นายเขมชาติ ธีรพงษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 152,258 - 152,258 แต่งตั?ง 13/05/2556 

รวม  744,258 737,258 1,000,000 2,481,516  
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ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทน 
ปี 2556 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) ลกัษณะค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 5 3,224,814.00 เงินเดือน 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 4 3,171,351.54 เงินเดือน 

รวม 9  6,396,165.54   
หมายเหตุ  :  “ผูบ้ริหาร” ในที�นี?หมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2) ค่าตอบแทนอื�น 

� เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพ 

 บริษทัฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนสํารองเลี?ยงชีพให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนทุกเดือน
เท่ากนัร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2556 จ่ายสมทบเขา้กองทุนดงันี?  

• ผูบ้ริหาร 4 คน เป็นเงิน 111,033.54 บาท 

8.6 บุคลากร 

1) จาํนวนพนักงาน   

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีพนกังานทั?งหมด 450 คน ดงันี?  

สายงานหลกั จาํนวนพนักงาน (คน) 

สาํนกับริหาร 5 
ธุรการและบริการองคก์ร 36 
ทรัพยากรบุคคล 5 
บญัชีและการเงิน 14 
ขายบริการและออกแบบ 158 
โรงงานผลิต 232 

รวม 450 

 ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที�สาํคญัในช่วง  3  ปีที�ผา่นมา 

 -ไม่มี – 

2) นโยบายพฒันาบุคลากร 

 บริษทัฯ มีนโยบายดา้นการสรรหา พฒันา และรักษาบุคลากรของบริษทัฯ เพราะตระหนกัว่าบุคลากรเป็นสิ�งที�
สาํคญัในการใหบ้ริษทัฯ บรรลุเป้าหมายและความสาํเร็จได ้บริษทัฯจึงไดมี้การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง โดย
การจดัฝึกอบรม/สัมมนา ทั?งภายในและภายนอก โดยวิทยากรที�ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสร้างจิตสํานึก
และการฝึกอบรมในเรื�องการทาํงานเป็นทีม การใหบ้ริการที�ดี การรักองคก์ร และการพฒันาระบบงาน 
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 บริษทัฯใหค้วามสําคญักบัการสร้างขวญัและกาํลงัใจ และความภูมิใจในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน ดว้ย
การกาํหนดผลตอบแทนและความกา้วหนา้ในองคก์ร บนพื?นฐานความรู้ความสามารถ และความเป็นธรรม รวมทั?ง
การจดัใหมี้ระบบสวสัดิการที�เหมาะสม ตลอดจนพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังานใหดี้ขึ?น 

 แผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัแผนการฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี โดยพิจารณาจากขอ้มูล และความจาํเป็นจาก
หน่วยงานต่างๆ ในปี 2556 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวม 183,075 บาท 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั?งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารโดยมี
รายละเอียดดงันี?  

1) คณะกรรมการบริษทั  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่านดงันี?  

รายชื�อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวชัรกิติ วชัโรทยั ประธานกรรมการ ไดรั้บการแต่งตั?งเมื�อวนัที� 14 ม.ค. 2556 
2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ ไดรั้บการแต่งตั?งเมื�อวนัที� 26 มี.ค. 2556 
3. นายกฤษฎา  เจริญกลกิจ กรรมการ - 
4. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการ - 
5. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู กรรมการอิสระ - 
6. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการอิสระ ไดรั้บการแต่งตั?งเมื�อวนัที� 11 ก.พ. 2556 
7. นายเขมชาติ ธีรพงษ ์ กรรมการอิสระ ไดรั้บการแต่งตั?งเมื�อวนัที� 13 พ.ค. 2556 
8. ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ กรรมการ ไดรั้บการแต่งตั?งเมื�อวนัที� 13 พ.ค. 2556 

 ทั?งนี?โดยมี นายวิทยา จนัทะอุ่มเมา้ ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ รักษาการเลขานุการบริษทัฯโดยทาํ
หนา้ที�ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุม  และจดัเกบ็เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั 

1. กาํกบัดูแลและจดัการใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตว้ตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั
ของบริษทั  ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ซึ� งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี  ตลอดจนปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั  กาํกบั  ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื�อเพิ�มมลูค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่กิจการและใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

3. จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4  เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีสิ?นปีของบริษทั  และจดั
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื�อมีความจาํเป็น   

4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ  50  ของกรรมการทั?งหมด  การวินิจฉัยชี? ขาดของที�ประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานของที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ?นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี?ขาด 

5. มีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นกระทาํการตามที�คณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรแทนคณะกรรมการได ้ และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั?นไดต้ามความเหมาะสม   

6. พิจารณากาํหนดรายชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  ตลอดจนการตั?งคณะอนุกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมในการดาํเนินกิจการของบริษทั 

7. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุน และในการดาํเนินกิจการของบริษทัประจาํปี รวมทั?งดูแลการใช้
ทรัพยากรของบริษทั 

8. จดัให้มีการรายงานขอ้มูลทางการเงิน  และขอ้มูลทั�วไปที�สําคญัต่อผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้น และเพียงพอ  
รวมทั?งยืนยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มลูที�รายงาน 

9. กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป ในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั
และบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง 

 “ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัวิญZูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง” 

10. พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั? งคราวตามที�เห็นสมควรภายใต้
บทบญัญติัของกฎหมาย 

11. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  เวน้แต่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั?ง 

ข้อบังคับของบริษทัที�เกี�ยวข้องกบักรรมการมดีงันี; 

 ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  5  คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ
ทั?งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการต้องเป็นผูมี้คุณสมบัติตามที�กฎหมายกาํหนด โดยให้ที�
ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั?งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี?  

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
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2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูต่าม (1)  เลือกตั?งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั?งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน
กรรมการที�จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั?งในครั? งนั?นในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บการเลือกตั?งในลาํดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั?งในครั? งนั?นให้ผูเ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี?ขาด 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ 

 ประกอบดว้ย ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช, นายกฤษฎา เจริญกลกิจ และนายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ กรรมการสองใน
สามคนนี?ลงลายมือชื�อร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัรายชื�อต่อไปนี?  

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเขมชาติ ธีรพงษ ์ กรรมการตรวจสอบ 
นางสาวพิชญพิ์มล ชยัเขมรัชต ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทั?งนี?กรรมการตรวจสอบซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการ
แต่งตั?งต่อไปไดอี้กวาระหนึ�งตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ  หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม   

 โดยมีนายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียงพอที�จะ
สามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) 2551 
จาํนวน 1 ท่าน 

ขอบเขตหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงัต่อไปนี?  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั?ง 
โยกยา้ย  เลิกจา้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พระราชบญัญติัการบญัชี หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk management) ที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั?งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั?งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั? ง 

6. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
สูงสุด 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ� งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี?  

7.1 ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

7.2 ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

7.3 ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

7.4 ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

7.5 ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

7.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

7.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎบตัร 
(Charter) 

7.8 รายการอื�นที�เห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบ
ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ในการปฏิบติัหน้าที�ตามวรรคหนึ� ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษทัแจง้มติเปลี�ยนแปลงหน้าที�และ
จัดทาํรายชื�อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที�มีการเปลี�ยนแปลงตามแบบที�ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด   และนาํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว โดย
วิธีการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานโดยผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 

9. ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทาํซึ� ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน เวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร  

 หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ� ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ� งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ� งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 

รายชื�อคณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง 

1. นายชยัวฒัน ์ อศัวินทรางกรู ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายชงก ์ รังสิพราหมณกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  มีดงัต่อไปนี?  

1. พิจารณาสรรหากรรมการซึ� งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัโดยสรรหาจากผูที้�มีความสามารถ  
มีความรู้ เสียสละเวลา มีคุณสมบติัของกรรมการ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงซึ� งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยสรรหาจากผูที้� มี
ความสามารถทาํประโยชนใ์หบ้ริษทัฯ ได ้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. นาํเสนอนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆ ตามตาํแหน่ง
งานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4. พิจารณานาํเสนอการปรับเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนตามตาํแหน่งงาน สวสัดิการและเงื�อนไข
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการจา้ง ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ผูจ้ดัการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นําเสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆให้แก่  
กรรมการบริษทั และกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 

6. กาํหนดรายชื�อของกรรมการและพนกังานที�จะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั?งหมดในแต่ละคราว 

7. กาํหนดจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ซึ� งจะไดรั้บการจัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั?งหมดในแต่ละคราว 

8. ใหค้วามเห็น เหตุผล ความจาํเป็น และประโยชนที์�บริษทัฯจะไดรั้บจากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธินั?น 
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4) คณะกรรมการบริหาร  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย 

รายชื�อคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 

1. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายกฤษฎา  เจริญกลกิจ กรรมการบริหาร 
3. นายจกัริณทร์  ชนนัสิริกลุ กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัต่อไปนี?  

1. ทาํหนา้ที�ควบคุมดูแลกิจการประจาํตามปกติของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที�ไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งรวมถึงการกาํหนด แผนการธุรกิจ ทิศทาง      
กลยทุธ์ ภายใตก้รอบของกฎหมายและขอบเขตอาํนาจที�คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

2. ดาํเนินกิจการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายรวมถึงการอนุมติัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ตามขอบเขตอาํนาจที�คณะกรรมการบริษทัฯไดใ้หไ้ว ้ซึ� งจะมีการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. พิจารณาเพื�อนาํเสนอเรื�องที�อยูน่อกเหนือขอบเขตอาํนาจของตนใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

1. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ที�ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังานประจาํ
ตามปกติธุรกิจ เพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนระเบียบ 
มติ นโยบาย แผนงานภายใตก้รอบของกฎหมายและขอบเขตอาํนาจที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด   

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาํปีที�ฝ่ายบริหารจัดทาํ เพื�อนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 
รวมทั?งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไดรั้บมอบอาํนาจในการกระทาํการใดๆ ที�ปฏิบติัไป
ตามปกติธุรกิจได ้

4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการลงทุน
ในการพฒันาโครงการใดๆ ที�ไม่อยูใ่นนโยบายประจาํปีของบริษทั 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งเป็น
ประโยชนต่์อกิจการ 

6. อนุมติัการแต่งตั?งที�ปรึกษาดา้นต่างๆที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของกิจการ 

7. พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที�เกิน
อาํนาจสั�งการของฝ่ายงานนั?นๆ 

8. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคราว 
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9. พิจารณาการดาํเนินการเกี�ยวขอ้งกบัรายการระหว่างกนั ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื�อเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

10. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาํปี   
เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 ทั?งนี? การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการนั?น จะตอ้งอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีที�การดาํเนินการใดที�มี หรืออาจจะมี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�อาจมีความ
ขัดแยง้ (ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ัดการหรือผูที้�ได้รับ
มอบหมายไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการดงักล่าว โดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้ง
นาํเสนอเรื�องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาต่อไป 

 นอกจากนี?ในกรณีที�มีการทาํรายการใดเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�เกี�ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทั ตามความหมายที�กาํหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การทาํ
รายการดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือปฏิบติัการอื�นใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเรื�องนั?นๆดว้ย เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเรื�องดงักล่าว 

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) นิยามกรรมการอสิระของบริษทัฯ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั?งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั?งนี? ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํหรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั?ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา  
มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั?งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การทาํรายการทางการคา้ที�เป็นปกติ เพื�อประกอบกิจการการ
เช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของฅน รวมทั?งไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  
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บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ก่อนไดรั้บการแต่งตั?ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกั
งานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั?ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้ ทั?งนี? ในกรณีที�ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� ง
ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั?นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั?ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั?งขึ?น เพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   

9. กรณีที�กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบั
เดียวกนั บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมที�กรรมการอิสระรายนั?น
ไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

2) การสรรหากรรมการและการแต่งตั;ง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั?งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎหมายกาํหนด   

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั? ง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งหนึ�งในสามตามอตัรา ถา้จาํนวน
กรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจาํนวนที�ใกลเ้คียงที�สุดกบัจาํนวน 1ใน 3 นั?น  โดย
กรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลบัเข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่ได้ ทั? ง
กาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั?งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�กาํหนดอยู่ในขอ้บงัคบัของบริษทั
ฯ ดงันี?  

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน)                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) 

  

 

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ    หน้าที� 51 

2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั?งหมดเลือกตั?งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีที�เลือกตั?งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั?งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั?งในครั? งนั?น ในกรณีที�บุคคลซึ� งไดรั้บเลือกตั?งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั?งในครั? งนั?น ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงชี?ขาด  

 ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ� งซึ� งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่ เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระ
ที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน  

 ที�ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนครั? งสูงสุดของกรรมการที�ถูกแต่งตั?งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึง
คุณสมบัติในเรื� องของอายุ แต่บริษัทฯจะคํานึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที�จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั? ง
ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�เป็นสาํคญั 

9.3 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลที�ทาํให้สามารถควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพื�อดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษทั ดงันี?  

1) บริษทัมีการส่งบุคคลเพื�อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมใน
บริษทัดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2) บริษทัไดแ้ต่งตั?งผูส้อบบญัชีจากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย เพื�อเป็นกลไกในการกาํกบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํ
รายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลที�เกี�ยวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพย์หรือการทาํ
รายการสําคญัอื�นใดของบริษทัย่อยให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ในทาํนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั 

9.4 การกาํกบัดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล รายงานทางการเงิน และการดาํเนินงาน โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงิน และที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลการประกอบการของบริษทัฯให้ถูกต้อง ครบถว้น เพียงพอ เชื�อถือได ้ 
ทนัเวลา และสมํ�าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบุคคลทั�วไป บริษทัฯไดป้ฏิบติัตาม
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กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู อยา่งเคร่งครัด กรรมการและผูบ้ริหาร เมื�อมีการซื?อขาย
หลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย ์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4)  
พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบภายในเวลาที�กาํหนด   

 ในการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานที�จะตอ้งไม่เปิดเผย
ข้อมูลภายในที� มีสาระสําคัญ ซึ� งจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯในการหา
ประโยชนส่์วนตน หรือใหข้อ้มลูภายในแก่บุคคลอื�น   

 เพื�อประโยชนใ์นการซื?อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และในเรื�องการทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจที�
เกี�ยวเนื�อง บริษทัฯไดมี้การกาํหนดการป้องกนัโดยการจาํกดัใหรั้บรู้ขอ้มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงที�
เกี�ยวขอ้งเท่านั?น รวมหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซื?อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ก่อนประกาศงบการเงิน  1 เดือน 

 การกระทาํฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯถือว่า
เป็นการปฏิบติัขดักบันโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ตอ้งมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยงัมีความผิดตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที� 4)  พ.ศ. 2551    

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556 มีมติอนุมติัการแต่งตั?งแต่งตั?งนายสมคิด   
เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
3322 หรือนายโกศล แยม้มีมูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4575 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมทั?งกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับปีสิ?นสุดวนัที�  31 
ธันวาคม 2556 เป็นเงินรวม 1,250,000 บาท และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั หากบริษทั     
แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นแทนในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตราย
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั?งมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�อาจเกิดขึ?นระหวา่งปีดว้ย 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

10.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เป็นการสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม คาํนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ความรับผิดชอบของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิ�มมลูค่าในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ั�งยืนของบริษทัฯ 
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 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งบริษทัฯ ไดถื้อ
ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องดงันี?  

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยตระหนกัว่าผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของ โดยควบคุม
บริษทัผ่านการแต่งตั?งคณะกรรมการ ให้ทาํหนา้ที�แทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�
สาํคญัของบริษทัฯ 

 สิทธิขั?นพื?นฐานของผูถื้อหุน้คือการเขา้ร่วมประชุมเพื�อแต่งตั?ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั?งผูส้อบบญัชี และเรื�อง
ที�มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิ�มทุน การจดัสรรเงินปัน
ผล และอนุมติัรายการเกี�ยวโยงต่างๆ ผูถื้อหุ้นยงัไดรั้บสิทธิในการซื?อขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งกาํไร  
หรือเงินปันผล รวมถึงการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อย่างต่อเนื�อง บริษทัฯจะไม่ทาํการใดๆอนัเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีแนวทางการปฏิบติัที�ดีต่อผูถื้อหุน้ดงันี?  

1. บริษทัฯไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารประกอบใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น และมีความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 

2. บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และใน Website ของบริษทัฯ ก่อนล่วงหนา้วนัประชุมฯ เป็นเวลา 20 วนั เพื�อเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มลูก่อนวนัประชุมฯ 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัสถานที�ประชุมผูถื้อหุน้ในทาํเลที�การเดินทางสะดวก มีการอาํนวยความสะดวกใหผู้ ้
ถือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มที� โดยไม่มีการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชุม
ของผูถื้อหุน้  เพื�อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการกบัคณะกรรมการได ้     

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  
และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั? ง เพื�อร่วมกบักรรมการตอบขอ้ซกัถาม
ในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง   
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5. บริษทัฯไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมฯ ซึ� งไม่ยุ่งยากซบัซอ้น มีการบนัทึกมติที�ประชุมไวอ้ย่างชดัเจน พร้อมทั?งคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที�ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง     

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 การสร้างความมั�นใจใหก้บัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมั�นใจในการลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมการจึงกาํกบัดูแลให้ผูถื้อหุ้น
ไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั?นพื?นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั 

1. คณะกรรมการจดักระบวนการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะสนบัสนุน โดยไดส่้งใบมอบฉันทะให้ผู ้
ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สะดวกในการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ� งเขา้
ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉนัทะผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียงได ้ในการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทัฯ ไดจ้ดัประธานบริษทั และกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื�อเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมการทั?ง 4 ท่านประกอบ 

2. การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือการเสนอชื�อ
บุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั?งเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ยงัไม่มีหวัขอ้นี? ระบุใน website อย่างเป็น
ทางการ แต่ผูถื้อหุน้สามารถส่งขอ้มลูการขอเพิ�มวาระการประชุมฯ  หรือเสนอชื�อกรรมการพร้อมคุณสมบติัเขา้มายงั  
website ของบริษทัฯได ้แต่ที�ผา่นมายงัไม่ปรากฏวา่มีขอ้มลูส่งเขา้มา 

3. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ�งหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึ�งเสียง 

4. กาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้�นในทางมิชอบ
ของกรรมการบริษทัฯ พร้อมเผยแพร่มาตรการใหก้รรมการ ผูบ้ริหารทราบ และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ตอ้งรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยทุ์กครั? งที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครอง และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่แจง้ขอ้มูลที�ยงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนใหผู้อื้�นทราบ การเปิดเผยขอ้มูลที�อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน  

 ทั?งนี? เพื�อมิให้กรรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ� งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น
โดยรวม บริษทัฯไดมี้การส่งเอกสารในเรื�องการใชข้อ้มลูภายในและความผิดที�เกิดขึ?นใหก้บักรรมการและพนกังาน
ของบริษทัฯ ทุกครั? งที�มีระเบียบกฎเกณฑใ์หม่จากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
หากพบว่ามีกรรมการหรือพนกังานอาศยัอาํนาจหนา้ที�หรือโอกาสในการทาํงานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษ
ทางวินัยของบริษัทฯ โดยที�ผ่านมาไม่มีกรณีที�กรรมการหรือผู ้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื�อหา
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
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5. เปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนั และความเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวกบัรายการดงักล่าวให้ผู ้
ถือหุ้นทราบ และไม่มีการทํารายการที� เกี�ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวาระการแต่งตั?งกรรมการ ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน
แต่งตั?งกรรมการเป็นรายบุคคล 

หมวดที� 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั?งภายในและภายนอกบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผู ้
ถือหุน้ กรรมการ พนกังานของบริษทัฯ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี?  คู่แข่ง หน่วยงานอื�นๆที�บริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมภายใน
และภายนอกบริษทัฯ รวมทั?งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม และภาครัฐ โดยแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัฯ เป็นดงันี?  

1. ผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ จะปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมั�นจะสร้างความเติบโต  
เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนที�ย ั�งยืนจากผลการประกอบการของบริษทัฯ บริษทัฯไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่า
เทียมกนั ตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั บริษทัฯไดจ้ดัให้มีเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.gel.co.th  เพื�อเป็นช่องทางที�ผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื�องที�อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัฯ ได ้

  ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มลูของบริษทัเพิ�มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2556 (แบบ 
56-1) ของบริษทัที�แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั www.gel.co.th  

2. พนักงาน  

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน  เพราะถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯได ้บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายที�ชดัเจนในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ มีการ
พฒันาอบรมใหค้วามรู้อยา่งทั�วถึง เพื�อพฒันาความสามารถของพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง ใหโ้อกาสกา้วหนา้
ในงาน 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั?งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย
การจดัอบรมหลกัสูตรให้กบัคณะกรรมการเพื�อทาํหน้าที�ดูแล แนะนาํ แจง้ข่าวสาร เกี�ยวกบัความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั?งการป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน เพื�อให้พนักงานนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง จดัอุปกรณ์ความปลอดภยัที�เหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีสวสัดิการที�ดี และสภาพการจา้งงานที�เหมาะสมกบั
สภาวะตลาด เพื�อให้พนกังานมีจริยธรรมที�ดี บริษทัฯไดจ้ดัพระสงฆที์�มีความรู้มาบรรยายธรรมให้ขอ้คิดในการ
ดาํเนินชีวิต มีการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา บุตรของพนกังานที�เรียนดี รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆเช่น การเรียนศิลปะ
ในช่วงปิดเทอมของบุตรหลานพนกังาน จดัทศันศึกษาใหก้บัพนกังานผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นตน้ 
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  บริษทัฯ จดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นจากพนกังาน หากพนกังานไดพ้บเห็นสิ�งผิดปกติหรือสิ�งไม่
ควร ซึ�งจะถกูส่งถึงกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง สาํหรับการแจง้เบาะแสใหก้รรมการอิสระ บริษทัฯไดมี้ชื�อกรรมการ
อิสระ หมายเลขโทรศพัท ์E-mail address เพื�อใหผู้ต้อ้งการแจง้เบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษทัฯ เพื�อเป็น
ขอ้มลูใหส้อบหาขอ้เทจ็จริงโดยตรง 

3. ลูกค้า   

  บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้ลูกคา้ ที�จะไดรั้บ
สินคา้และบริการที�มีคุณภาพ ราคาที�เป็นธรรม บริษทัฯไดรั้บฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เพื�อนาํมา
ทบทวน ปรับปรุง นอกจากนี?บริษทัฯไดท้าํการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ บริษทัฯไดพ้ฒันา
คุณภาพของสินคา้และระบบการบริหารงาน ไดรั้บรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐาน ISO และดูแลใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ
ขนาดเลก็ 

4. คู่ค้า 

 กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่คา้ของบริษทัฯอย่างเป็นธรรม ตั?งอยู่บนหลกัเกณฑ์การ
ตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเงื�อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั?งนี? เพื�อมุ่งหมายที�
จะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที�ย ั�งยืน 

5. คู่แข่ง 

 บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์การแข่งขนัที�ดี เน้นการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอย่างเป็นธรรม บริษทัฯ ทาํการแข่งขนัโดยใชคุ้ณภาพของสินคา้และการบริการที�
เชื�อถือไดเ้ป็นจุดแข่งขนั ทาํการแข่งขนัทางการคา้อยา่งสุจริตกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จะรักษาความสัมพนัธ์อนัดีในฐานะ
ผูร่้วมประกอบการคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใด ๆในเรื�องที�เกี�ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

6. เจ้าหนี;  

 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามพนัธะทางสัญญาต่อเจา้หนี?การคา้และเจา้หนี?สถาบนัการเงินโดยแสดงความ
รับผิดชอบต่อหนี? สินของบริษทัฯ บริษทัฯปฏิบติัต่อเจา้หนี? อย่างเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ  
บริษทัฯ และเจา้หนี? มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเสมอมา 

7. สังคม/ชุมชน และสิ�งแวดล้อม   

  บริษทัฯไดค้าํนึงถึงสงัคม/ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่าง 
ๆ เพื�อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบในการไม่ใหเ้กิดมลภาวะ  
ทางเสียง ฝุ่ น ต่อชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพื�อดูแลสิ� งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมิตรกับ
สิ�งแวดลอ้ม 
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 บริษทัฯไดค้าํนึงถึงคุณค่า และความสาํคญัในการทาํประโยชนต่์อสงัคม และสงัคมโดยรอบโรงงาน  
ไดใ้ห้การพฒันาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกลเ้คียง สนบัสนุนเครื�องกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก และร่วมกิจกรรมของวดับริเวณใกลเ้คียงตามเทศกาลทางศาสนาที�สําคญั พนกังานของบริษทัฯได้
ร่วมกนับริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดปีละ 2 ครั? ง อยา่งสมํ�าเสมอทุกปี 

 จรรยาบรรณ 

 บริษทัฯ ได้ดาํเนินธุรกิจมากว่า 51 ปี มีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของวงการธุรกิจ ดังนี? บริษทัฯ จึงให้
ความสาํคญัในเรื�องของจริยธรรมทางธุรกิจ ที�แสดงถึงความซื�อสตัย ์สุจริต ความน่าเชื�อถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใน
บริษทัฯไดมี้การจดักิจกรรม โดยผูบ้ริหารจะสื�อสารในเรื�องของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมที�พนกังานควรมี
ต่อบริษทัฯ ต่อคู่คา้ คู่แข่ง ต่อพนกังานดว้ยกนั ใหพ้นกังานรับทราบโดยสมํ�าเสมอ 

 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายที�จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ เป็นผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอนุมติัใน
หลกัการเกี�ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป ในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อย  
กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง ในกรณีที�เขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั ภายใตป้ระกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และเปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนัอย่าง
เคร่งครัด 

 บริษทัฯไดก้าํหนดขอ้หา้มไม่ใหมี้การใชโ้อกาสหรือขอ้มลูจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน  
ในการหาประโยชนส่์วนตน หรือทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง รวมทั?งไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายใน  
เพื�อประโยชนข์องตนในการซื?อขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มลูแก่บุคคลอื�น 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นบทบาท
หนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ทั?งขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลอย่างเท่าเทียม
กนั โดยผา่นช่องทางและการสื�อสารเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที�  www.gel.co.th 

 อนึ�งบริษทัฯ มีการจดัตั?งหน่วยงานเพื�อรับผิดชอบดูแลงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และงานเลขานุการบริษทัฯ 
เป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ ให้แก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน  นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ และผูเ้กี�ยวข้อง ที�ผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับบริษทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก โดยทาง
โทรศพัทห์มายเลข 02-501-2020  และทางโทรสาร 02-501-2468 ,02-963-9814 
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หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที� ของคณะกรรมการที� มี ต่อบริษัทและผู ้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์การทาํงานจาก
หลากหลายสาขา ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�กรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีภาวะผูน้าํ  
มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้นต่างๆ มีความซื�อสัตยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจเพื�อประโยชนสู์งสุดของบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์ 
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบั
ดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่างสมํ�าเสมอ ติดตามผลการดาํเนินงาน  
โดยคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ อยา่งซื�อสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม รวมทั?งกาํกบั
ดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  
และเพื�อความเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยืนขององคก์ร 

10.2  กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม (After process) 

ในปี 2556 บริษทัมีการจดักิจกรรมเพื�อประโยชนต่์อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ดงัต่อไปนี?  

1) กจิกรรมบริจาคโลหิต 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) จดักิจกรรมบริจาคโลหิต เพื�อนาํโลหิตไปช่วยเหลือผูป่้วยใหก้บั
สภากาชาดไทย เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2556 

 
2) กจิกรรมมอบของขวญัเนื�องในวนัเดก็แห่งชาต ิ

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) โดยคุณลินจง ศรีสงคราม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย มอบของขวญั
เนื�องในวนัเดก็แห่งชาติ ปี 2557 ใหก้บัโรงเรียนวดับางกุฎีทอง และโรงเรียนชุมชนวดับางกะดี เมื�อวนัที� 9 มกราคม 
2557 ซึ�งบริษทัไดด้าํเนินการต่อเนื�องมาโดยตลอดทุกปี 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ� งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วน
ช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ�มความเขม้แข็งใหก้บัการบริหาร
ความเสี�ยง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการไดใ้ห้อาํนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยกาํหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการอยา่งสมํ�าเสมอ 

 ผูต้รวจสอบทั?งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผูต้รวจสอบทั?ง 2  ส่วน 
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปีของผูต้รวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยไดพิ้จารณาความสาํคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2. การบริหารความเสี�ยง 
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู 
5. ระบบการติดตาม 

 ทั?งนี? ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั? งที� 5/2557 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ซึ� งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุม มีมติเห็นว่า บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมเพียงพอ รวมทั?งมีความเห็น
วา่มีการป้องกนัทรัพยสิ์นจากการที�ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ ซึ� งที�ผ่านมาไม่พบขอ้บกพร่อง
เกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เป็นสาระสาํคญั 
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 องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรให้มีความชดัเจนเหมาะสม กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแล และรับผิดชอบการดาํเนินงานในสายงานดา้นต่างๆ  

 การบริหารความเสี�ยง 

 บริษทัฯ มีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจยัเสี�ยงต่างๆที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อ
ระบุปัจจยัเสี�ยง กาํหนดมาตรการป้องกนับรรเทาความเสี�ยงนั?น และหามาตรการในการบริหารความเสี�ยงเพื�อใหเ้กิด
ผลกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยที�สุด 

 แมปั้จจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อทาํหนา้ที�กาํหนดขอบเขตและนโยบาย
ในการบริหารความเสี�ยง แต่มีกระบวนการในการป้องกนัความเสี�ยงเบื?องตน้ที�เหมาะสมแลว้ 

 การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายจดัการ 

 บริษทัฯ มีระเบียบคาํสั�งในการกาํหนดหนา้ที� และความรับผิดชอบรวมทั?งกาํหนดอาํนาจในการอนุมติัของ
ผูบ้ริหารแต่ละระดบัอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้มั�นใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบติัในเรื�องที�สําคญัและ
จาํเป็น และที�บงัคบัโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอก ทั?งนี? เพื�อป้องกนัความเสียหายที�จะ
เกิดขึ?นต่อทรัพยสิ์นของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมทั?งป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบของผูบ้ริหารและ
พนกังาน 

 ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล       

 บริษทัฯให้ความสําคญักบัการจดัระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูลให้มีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง สมบูรณ์
เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ดัระบบสารสนเทศ ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูล้งทุนสามารถเขา้หาขอ้มลูได ้ เพื�อประกอบการตดัสินใจ 

  ระบบการตดิตาม 

 บริษทัฯ ไดติ้ดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสมํ�าเสมอ จะมีการหารือกับ
หน่วยงานที�รับผิดชอบ เพื�อหาวิธีหรือวางระบบ กาํหนดหลกัเกณฑห์รือระเบียบร่วมกนัในการปฏิบติังาน เพื�อให้
เกิดความมั�นใจถึงความเหมาะสม และพฒันาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื�อง ทั?งนี?บริษทัฯไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008  

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที�ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

 -ไม่มี- 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั? งที� 3/2555 เมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2555 ไดแ้ต่งตั?งนางสาวพิชญพิ์มล 
ชยัเขมรัชต์ ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัตั?งแต่วนัที� 10 สิงหาคม 2555 เนื�องจากมี
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ประสบการณ์ในปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงินในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที�มีลกัษณะเดียวกบับริษทัมาเป็นระยะ 22 ปี 
เคยเขา้รับการอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรเทคนิคการเขียน
รายงานการตรวจสอบภายในและมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสม
ที�จะปฏิบติัหนา้ที�ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

 ทั?งนี?การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั?ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั
จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในระหวา่งปี 2555-2556 

� รายการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ประเภท 
งบการเงินรวม 

(พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พนับาท) ลกัษณะรายการ อายุสญัญา 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 

บริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือ
หุน้อยูร่้อยละ 95.45 

รายไดค้่าบริการและอื�นๆ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18 
 

เป็นการรับจา้งจดัทาํงานดา้นบญัชี และอื�นๆ ของบริษทัยอ่ย เดือนละ 3,000 บาท สญัญาต่อทุกปี 
ในปี 2554 คิดเพิ�มเดือนละ 30,000 บาท 

บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
(เดิมชื�อ  บริษทั จี. อี. แอล. เจนเนอรัล 
เอนจิเนียริ�ง เซอร์วิส จาํกดั) 

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือ
หุน้อยูร่้อยละ 99.99 

 
 
 
 

รายไดค้่าบริการและอื�นๆ 
ลูกหนี? อื�น 

- 
- 

- 
- 

120 
11 

375 
11 

เป็นค่าจา้งจดัทาํงานดา้นบญัชีและอื�น ๆของบริษทัยอ่ย 
ลูกหนี?ค่าจดัการงานดา้นบญัชีและอื�น ๆ เดือนละ  10,700 บาท 

เดือนละ 25,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2555 ได้
ปรับลดลงเหลือเดือนละ 10,000 บาทในปี 2556 
สญัญาต่อทุกปี 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั?น 
ดอกเบี?ยคา้งรับ 
ดอกเบี?ยรับ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

103,000 
155 
155 

- 
- 

26 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั?นเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินโดยออกเป็น
ตัtวสญัญาใชเ้งินอตัราดอกเบี?ยร้อยละ MLR ต่อปี 
ดอกเบี?ยรับตัtวสญัญาใชเ้งิน 

ตัtวสญัญาใชเ้งินกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม 
 
 

  ค่าเช่า - - 371 371 เป็นค่าเช่าที�ดินบนเนื?อที� 2-3-88 ไร่ ค่าเช่า ที�ดิน เดือนละ 30,888 บาท  สญัญาต่อทุกปี 
  เจา้หนี? อื�น - - 31 31 เป็นเจา้หนี?ค่าเช่าที�ดินเดือนละ 30,888 บาท สญัญาต่อทุกปี 
บริษทั ออร่า ดรีม จาํกดั 
 

บริษทัลงทุน รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหนี?การคา้ 

- 
- 

7,898 
8,451 

- 
- 

7,898 
8,451 

ปี 2555 เป็นการขายผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงและติดตั?ง 
 

มูลค่ารวม 9.71 ลา้นบาท  ใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
ถือหุน้ร้อยละ 100 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั?น 
ดอกเบี?ยคา้งรับ 
ดอกเบี?ยรับ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

375,425 
3,656 
3,656 

- 
- 
- 

ตัtวสญัญาใชเ้งินกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถามอตัราดอกเบี?ย อตัรา
ดอกเบี?ย MLR ต่อปี 

ชาํระคืนเมื�อทวงถาม 

บริษทั แมคทริค จาํกดั บริษทัร่วม 
ถือหุน้ร้อยละ 32.65 

รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหนี?การคา้ 

8,134 
8,704 

- 
- 

8,134 
8,704 

- 
- 

เป็นการขายสินคา้ เหลก็ Steel Cut / Bend 
 

ใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 

หมายเหตุ  รายการระหวา่งกนันี? ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอ้ที� 8.รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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12.1  มาตรการหรือขั;นตอนในการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

 เพื�อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีที�มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต ทางบริษทั
จะจดัใหมี้การกาํหนดประเภทรายการ ราคาและเงื�อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื�อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถ
ตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที�มีการทาํรายการระหว่างกนัซึ� งเป็น
รายการที�เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที�เคยเกิดขึ?นมาก่อนและเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั
และ/หรือเป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความ
จาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทั   

 ในกรณีที�มีรายการระหว่างกนัที�เป็นรายการที�ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื�นๆที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกั
ของบริษทั และอาจเป็นรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัจะดาํเนินการใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมี้การพิจารณาในเบื?องตน้ก่อนที�จะมีการอนุมติัเพื�อเขา้ทาํรายการ  บริษทัจะจดัใหมี้การพิจารณาโดย
ผ่านที�ประชุมคณะกรรมการที�มีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและมีนโยบายการกาํหนดราคาที�เหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการ
ดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัใดๆ บริษทัจะไดใ้ห้
ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อนาํไป
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม 

12.2  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ปัจจุบนั บริษทัดาํเนินนโยบายในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ?นดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบติัตาม
นโยบายดงักล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัที�เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ บริษทัจะ
ดาํเนินการกาํหนดราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆให้ชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบไดก้บับุคคลภายนอก ทั?งนี?  
บริษทัฯจะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพิจารณาและใหแ้สดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย   

 รายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ?นในอนาคตนั?น คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการไดม้าหรือ
จาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

13.1 งบการเงิน 

1) สรุปรายงานการสอบบัญชี   

 ปี 2556 

 จากรายงานผูส้อบบญัชีของนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2785 แห่งบริษทั แกรนท ์
ธอนตนั จาํกดั ซึ� งไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี สิ/นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 2556 ไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข 
และมีขอ้สงัเกตุ ตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงื�อนไข 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 ระหว่างไตรมาสที� 4 บริษทั ไดซื้/อธุรกิจจากบริษทัใน
ประเทศแห่งหนึ� งดว้ยมูลค่า 459 ลา้นบาท และไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี/ สินที�รับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัที�ซื/อ ซึ� งอยู่ระหว่างการ
ประเมินมูลค่าของผูเ้มินราคาอิสระ บริษทัจึงไดป้ระมาณมูลค่าที�คาดว่าจะใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบ
แทนที�ไดรั้บจากการซื/อธุรกิจครั/ งนี/  โดยพิจารณาจากขอ้มูลเบื/องตน้จากผูป้ระเมินราคาอิสระและปัจจยัต่างๆ และ
บนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซื/อกบัมลูค่าของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการซื/อธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” 
เป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาท ขา้พเจา้ยงัไม่สามารถตรวจสอบใหเ้ป็นที�พอใจในมูลค่าของ “ค่าความนิยม” ดงักล่าว
ได ้เนื�องจากผูบ้ริหารเชื�อว่าอาจมีรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการซื/อธุรกิจนี/ ใน
อนาคตอนัใกลที้�อาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 

ความเห็นอย่างมเีงื�อนไข 

 ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงที�อาจเกิดขึ/นต่องบการเงินรวม หากขา้พเจา้สามารถตรวจสอบ
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี/ สินที�รับมาจากการซื/อธุรกิจของบริษทัย่อยแห่ง
หนึ�ง ตามที�ไดอ้ธิบายไวใ้นวรรค “เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอย่างมีเงื�อนไข” ดงักล่าวขา้งตน้ งบการเงินรวมขา้งตน้
แสดงฐานะการเงินของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 
และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของ
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที�ควรทราบ 

 ตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในระหว่างปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ปลี�ยนแปลง
นโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการบนัทึกมูลค่าที�ดินและอาคารจากวิธีราคาที�ตีใหม่มาเป็นราคาทุน การเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวมีผลทาํใหมู้ลค่าที�ดิน อาคารและส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ลดลง 
จาํนวน 55.52 ลา้นบาท และ 49.63 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ตามลาํดบั  

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขในเรื�องดงักล่าวขา้งตน้ 

 ปี 2555 

 จากรายงานผูส้อบบญัชีของนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 2785 แห่งบริษทั แกรนท ์
ธอนตนั จาํกดั ซึ� งไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี สิ/นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 ไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื�อนไข แต่มีขอ้สงัเกต ตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ระบุวา่ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั/ งที� 1/2554 เมื�อวนัที� 28 
มีนาคม 2554 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเพิ�มทุนไดจ้าํนวนเงินทั/งสิ/น 657 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใชซื้/อที�ดินที�ตั/ง
โรงงานที�ประกอบธุรกิจหลกัประมาณ 300 ลา้นบาท รองรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประมาณ 300 
ลา้นบาท และจาํนวนเงินที�เหลือจะนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัในเครือ โดยบริษทัไดรั้บเงิน
จากการเพิ�มทุนทั/งสิ/น 404.5 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัไดน้าํเงินไปซื/อหุ้นของ บริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น 
จาํกดั (มหาชน) (AQUA) (เดิมชื�อ “บริษทัพี พลสั พี จาํกดั (มหาชน) (PLUS)”) และวอร์แรนท ์AQUA-W2 จาํนวน
เงินรวม 497.8 ลา้นบาท ซึ�งการกระทาํดงักล่าวไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารเพิ�มทุนของบริษทัตามที�ระบุไว ้การ
จดัทาํรายการดงักล่าว เป็นเหตุใหมี้ขอ้สงสัยเกี�ยวกบัการกระทาํอนัเขา้ข่ายการกระทาํความผิดตาม พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ของผูบ้ริหาร นอกจากนี/  ผูส้อบบญัชีคนก่อนยงัไดต้ั/งขอ้สังเกตเกี�ยวกบั
ขอ้บกพร่องอย่างมากในระบบการควบคุมภายในเกี�ยวกบัการจ่ายเงินของบริษทัซึ� งเป็นเหตุใหผู้บ้ริหารสามารถซื/อ
หุน้และวอร์แรนทเ์กินวงเงินที�ไดรั้บอนุมติัซึ�งทาํใหเ้กิดผลขาดทุนต่อบริษทั 

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยื�นเรื� องร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวโทษอดีตกรรมการของบริษทั อดีต
พนกังานของบริษทั กรรมการและผูบ้ริหารชุดปัจจุบนับางคน กรณีไม่ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต จนเป็น
เหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย รวมถึงมีการทุจริตถ่ายเทผลประโยชนจ์ากบริษทัโดยมิชอบ ผา่นการทาํรายการซื/อ
ขายหลกัทรัพย ์อยา่งไรกต็าม กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ไดล้าออกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ ทั/งนี/  คณะกรรมการ
ชุดใหม่ของบริษทัไดท้าํเรื� องขอคาํปรึกษากบัสํานกังานกฎหมาย เพื�อปรึกษาในการดาํเนินคดีกบัอดีตกรรมการ
บริษทัและคณะผูบ้ริหาร ณ วนัที� 26 มกราคม 2556 ที�ปรึกษากฎหมายไดมี้หนงัสือแสดงความเห็นว่า บริษทัควรรอ
ผลการดาํเนินคดีทางอาญาใหสิ้/นกระแสความเสียก่อน 
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งบการเงนิเปรียบเทียบ 

 งบการเงินรวมของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะของ
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
อื�น ซึ� งไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบลงวนัที� 29 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื�องจาก
ผูส้อบบญัชีคนก่อนไม่สามารถตรวจสอบใหเ้ป็นที�พอใจเกี�ยวกบัความถูกตอ้งและครบถว้นของการลงทุนซื/อหุ้น
และวอร์แรนท์ ซึ� งทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลขาดทุนจากการลงทุน และเนน้ใหส้ังเกตในเรื�อง การปฎิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ 

 ปี 2554  

 จากรายงานผูส้อบบญัชีของนายบุญเลิศ แกว้พนัธ์ุพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4165 แห่งบริษทั บีพีอาร์ 
ออดิท  แอนด ์แอดไวเซอรี�  จาํกดั ซึ� งไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี สิ/นสุดวนัที� 31ธันวาคม 2554 ไดไ้ม่แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ตามรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั/งใหต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554  งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนั  
ของบริษทั เจนเนอรัล  เอนจิเนียริ�ง  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2554   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ/นสุด
วนัเดียวกนัของบริษทั เจนเนอรัล  เอนจิเนียริ�ง  จาํกดั (มหาชน) ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี/        ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เจน
เนอรัล  เอนจิเนียริ� ง  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั ของบริษทั  เจนเนอรัล  เอนจิ
เนียริ�ง  จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2553 ที�นาํมาแสดงเปรียบเทียบ ตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีที�รับรองทั�วไป โดยแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข ตามรายงานลงวนัที� 25กมุภาพนัธ์ 2554  

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7   ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั/ งที� 1/2554 เมื�อวนัที� 
28 มีนาคม 2554 ที�อนุมติัใหบ้ริษทัจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนไดจ้าํนวนเงินทั/งสิ/น 657 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื�อซื/อที�ดินที�ตั/งโรงงานที�ประกอบธุรกิจหลกัประมาณ 300 ลา้นบาท รองรับการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนประมาณ 300 ลา้นบาท และจาํนวนเงินที�เหลือจะนาํมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและ
บริษทัในเครือ  โดยวนัที� 6 พฤษภาคม 2554 บริษทัไดร้ายงานผลการขายหุน้เพิ�มทุนว่าไดรั้บเงินทั/งสิ/น 404.5 ลา้น
บาท ต่อมาเมื�อวนัที� 7 มิถุนายน 2554 บริษทัไดแ้จง้ว่าที�ประชุมคณะกรรมการบริหารครั/ งที� 1/2554 เมื�อวนัที� 1 
พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมติัใหล้งทุนซื/อหุน้ ของบริษทัพี พลสั พี จาํกดั (มหาชน) (PLUS) ไม่เกินร้อยละ 24 ของ
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ของ PLUS และวอร์แรนท ์PLUS- W2 ประมาณ 250 ลา้นหน่วย โดยอนุมติัวงเงินลงทุนรวม 
350 ลา้นบาท  และ บริษทัไดซื้/อหุน้และ วอร์แรนทข์อง PLUS ตามที�กล่าว ระหว่างวนัที� 13 ถึง 27 พฤษภาคม 2554 
ในราคาตลาดผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวนเงินรวม 497.8 ลา้นบาท ซึ� งเกินจาํนวนที�ไดรั้บอนุมติั
จากมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั/ งที� 9/2554 เมื�อวนัที� 6 มิถุนายน 2554 จึงได้
มีมติใหส้ัตยาบนัในการลงทุนซื/อหุน้และวอร์แรนทข์อง PLUS ดงักล่าว ดงันั/นจึงเห็นไดว้่าการกระทาํดงักล่าวไม่
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เป็นไปตามวตัถุประสงค์การเพิ�มทุนของบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดร้ายงานสิ�งที�พบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัเพื�อสอบสวนเรื�องดงักล่าวเมื�อวนัที� 10 สิงหาคม 2554 ต่อมาขา้พเจา้ไดรั้บการชี/ แจงจาก
คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ผลของการสอบสวนสรุปวา่ 1)  การลงทุนในหุน้และวอร์แรนทข์อง PLUS เกินวงเงินที�
คณะกรรมการบริหารอนุมติัไวจ้ริง และมีการใหส้ัตยาบนัการซื/อหุน้และวอร์แรนทด์งักล่าวแลว้จากคณะกรรมการ
ของบริษทัในภายหลงั มีรายงานระบุวา่ผูป้ฏิบติังานซื/อหุน้และวอร์แรนทข์องบริษทัไดชี้/แจงต่อกรรมการบริหารว่า
เกิดความเขา้ใจที�คลาดเคลื�อนของผูป้ฏิบติังานเอง ทาํใหเ้กิดรายการซื/อหุน้และวอร์แรนท ์เกินจาํนวนที�ไดรั้บอนุมติั
จากมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ�งต่อมาผูป้ฏิบติังานคนดงักล่าวไดล้าออกจากบริษทัทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถ
สอบปากคาํผูป้ฏิบติังานดงักล่าวไดอี้ก รวมระยะเวลาทาํงานของผูป้ฏิบติังานคนดงักล่าวกบับริษทัทั/งสิ/น 4 เดือน  2)  
บริษทัชี/แจงว่าบริษทัยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายการลงทุนที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั/น ซึ� งต่อมาบริษทัไดมี้
การกาํหนดนโยบายการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวแ้ลว้ในปลายปี 2554 อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบ ขา้พเจา้
พบว่า ทั/งที�บริษทัมีมติให้ซื/อหุ้นและวอร์แรนท์เพิ�ม บริษทักลบัไดจ้าํหน่ายหุ้นดงักล่าวออกไปตํ�ากว่าราคาตลาด
อยา่งมีสาระสาํคญั  ขณะที�ในวนัเดียวกนับริษทักลบัมีรายการซื/อหุน้ที�เพิ�งขายออกไปโดยซื/อในราคาที�สูงกว่าที�ขาย
ออกไป ทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทนัที เป็นจาํนวนเงินรวม  6.8 ลา้นบาท โดยบริษทัชี/แจงว่า
ไดแ้ต่งตั/งทนายความเพื�อยื�นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูป้ฏิบติังานคนดงักล่าวแลว้และอยู่ระหว่างการดาํเนินการยื�น
ฟ้องของทนายความ   และขา้พเจา้ยงัพบวา่บริษทัมีการซื/อขายหุน้และวอร์แรนทด์งักล่าวตลอดเวลาตั/งแต่ตน้ปี 2554 
จนถึงวนัที�  27 พฤษภาคม 2554 ไม่ไดเ้ฉพาะหลงัจากมีมติใหซื้/อ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีผลขาดทุนจาก
เงินลงทุนในหุน้และวอร์แรนทด์งักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 265 ลา้นบาท จากพฤติการณ์ขา้งตน้ เป็นเหตุใหข้า้พเจา้
สงสยัเกี�ยวกบัการกระทาํอนัเขา้ข่ายการกระทาํความผิดตาม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 
2535  ของผูบ้ริหารและขา้พเจา้ยงัพบว่าบริษทัมีขอ้บกพร่องอย่างมากในระบบการควบคุมภายในที�จดัการโดย
ผูบ้ริหารเนื�องจากพบว่าบริษทัไม่มีการควบคุมการจ่ายเงินซื/อหุน้และวอร์แรนทที์�เหมาะสม  จนกระทั�งการซื/อเกิน
วงเงินที�ไดรั้บอนุมติัซึ�งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัได ้นอกจากนั/นขา้พเจา้ไม่สามารถสอบถามผูป้ฏิบติังาน
ที�ไดล้าออกไปแลว้เกี�ยวกบัมูลเหตุของรายการที�เกิดขึ/นดงักล่าว โดยผูบ้ริหารของบริษทัก็ชี/ แจงว่าไม่ทราบมูลเหตุ
ของรายการดงักล่าวเช่นกนั ขา้พเจา้จึงไม่สามารถตรวจสอบใหเ้ป็นที�พอใจเกี�ยวกบัความถูกตอ้งและครบถว้นของ
รายการบญัชีซื/อหุน้และวอร์แรนทด์งักล่าวขา้งตน้  

 เนื�องจากเรื�องที�กล่าวในวรรคก่อนมีสาระสาํคญัอยา่งมากต่องบการเงิน ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบ
การเงินรวมของบริษทั เจนเนอรัล  เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะบริษทั เจน
เนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)  สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2554     

 ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 3 และ 24 เริ�มตั/งแต่วนัที� 1 มกราคม 2554 บริษทั และ
บริษทัย่อยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� ง
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื�อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินดงักล่าวขา้งตน้  
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2) ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากประจาํ 

647,318 
850,000 

94,521 
 

20,759 
 

580,606 
850,000 

        91,205          19,909  

เงินลงทุนชั�วคราว 114,001 214,001 101,651 114,001       214,001        101,651  
ลูกหนี/การคา้-สุทธิ 
ลูกหนี/การคา้-บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

608,434 
8,704 

156,610 
8,451 

130,705 
- 

352,268 
8,704 

      155,983  
8,451 

      127,380 - 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกเกบ็       
          จากลูกคา้ - 43,661 40,291 -         43,661          40,291  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั/นแก่บุคคลอื�น  - -   -   -  
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 254,900 137,505 91,277 163,781 137,505          91,255  
ลูกหนี/และเงินใหกู้ย้ืมระยะสั/นแก่บริษทัยอ่ย 
ลูกหนี/ค่าขายเงินลงทุน    
เงินปันผลคา้งรับ 

- 
- 

17,941 

- 
75,000 

 

- 
- 
- 

11 
- 

17,941 

        11  
75,000 

- 

        20,654  
- 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 65,855 15,762 18,436 18,144     15,693            8,314  
สินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย-บริษทัยอ่ย -                 - 356,632 -  -   -  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,567,153 745,512 759,751 2,105,456 741,510 409,454 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

      

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ/าประกนั 
เงินใหกู้ย้ืม-บริษทัยอ่ย 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 

70,764 
- 
- 

        50,599 
- 

20,000  

        56,581  
- 
- 

68,716 
478,425 

- 

        49,599 
- 

20,000  

        55,182 
-  
- 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -  -  473,359   13,999   186,590  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

298,943 
 

 - 
  

 -  
 

289,000 
 

-  
 

- 
  

เงินลงทุนเผื�อขาย 525       189,300        132,510  525       189,300        132,510  
เงินลงทุนระยะยาวอื�น - 45,000 45,000 - 45,000 45,000 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
ค่าความนิยม 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
เงินมดัจาํเครื�องจกัร 

1,040,047 
123,936 

11,004 
108,225 

        33,192          38,981  413,881 
- 

10,971 
108,226 

        30,756          36,545  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 40,096         55,139          54,626  35,377         50,274          49,127  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,693,540 393,230 327,698 1,878,480 398,928 504,954 

รวมสินทรัพย์ 4,260,693    1,138,742     1,087,449  3,983,936    1,140,438     914,408  
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

หนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี?สินหมุนเวยีน       

 
เจา้หนี/การคา้ 

 
312,826 

        
102,154 

        
87,481 

 
168,871 

 
101,435 

 
87,087 

เจ้าหนี?อื�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั -  -   -  31 31 5,031 
หนี/ สินตามสญัญาเช่าซื/อส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ         
          ภายในหนึ�งปี 2,019           2,139           2,322  2,019 2,139 2,322 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

- 
 

         -  
 

3,453          
 

- 
 

- 
 

- 
 

หนี/ สินหมุนเวียนอื�น 
 

136,048 
 

        88,274  91,314     
 

116,206 
 

88,161 
 

84,960 
 

หนี/ สินที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน         
          ที�ถือไวเ้พื�อขาย -       -  161,596       - - - 
รวมหนี?สินหมุนเวยีน 450,893 192,567 346,166 287,127 191,766 179,400 

หนี?สินไม่หมุนเวยีน       
หนี/ สินตามสญัญาเช่าซื/อ-สุทธิจากส่วนที�ถึง         
          กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 509 2,528 4,653 509 2,528 4,653 
หนี/ สินผลประโยชนพ์นกังาน 
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

23,602 
91,329 

15,052 
 

14,812 
 

15,624 
 

15,052 
 

14,812 
 

หนี/ สินไม่หมุนเวยีนอื�น 2,790 2,793 4,660 2,790 2,793 4,660 
รวมหนี?สินไม่หมุนเวยีน 118,230 20,373 24,125 18,923 20,373 24,125 

รวมหนี?สิน 569,123 212,940 370,291 306,050 212,139 203,525 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

หนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน – หุน้สามญั 
     - 7,093,591,850 หุน้ หุน้ละ 10 บาท ในปี 2556 

 
212,807,755 

   
212,807,755 

  

     - 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 

      
 

 
   

 
   

 
 
 

 
 

ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ – หุน้สามญั       
- 3,747,769,108 หุน้ หุน้ละ 10 บาท ในปี 2556     
- 1,531,384,554 หุน้ หุน้ละ 10 บาท ในปี 2554-2555 

 
112,433,073 

 
15,313,846 

 
15,313,846 

 
112,433,073 

 
15,313,846 

 
15,313,846 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 31,729 31,729 31,729 31,729 31,729 31,729 
ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้ (108,663,577) (14,012,330) (14,012,330) (108,663,577) (14,012,330) (14,012,330) 
ขาดทุนสะสม  (109,787) (368,420) (528,501) (123,470) (365,922) (526,548) 
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 131 (39,024) (95,814) 131 (39,024) (95,814) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 3,691,569 925,801 708,930 3,677,886 928,299 710,883 
ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม 1 1 8,228 - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,691,570 925,802 717,158 3,677,886 928,299 710,883 

รวมหนี?สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,260,693 1,138,742 1,087,449 3,983,936 1,140,438 914,408 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

รายได้       

รายไดจ้ากการขาย 1,544,246 837,648 694,534 1,260,901 837,648 694,534 

รายไดค่้าบริการงานก่อสร้างและติดตั/ง 1,893 45,138 152,331 1,893 43,698 147,370 

รายไดค่้าเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละค่าบริการที�เกี�ยวขอ้ง - - 78,488 - - - 
รายไดอื้�น 
กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
รายไดเ้งินปันผลรับ 
ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 
ดอกเบี/ยรับ 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

37,434 
- 
- 
- 
- 

27,884 
35,227 
51,538 

30,944 
112,350 

22,409 
9,765 

- 
- 

2,289 
- 

15,962 
- 
- 
- 
- 
- 

2,753 
- 

8,737 
- 
- 
- 

17,941 
- 

38,987 
51,538 

31,319 
112,350 

22,409 
9,585 

- 
- 

2,287 
- 

16,343 
- 
- 
- 
- 
- 

2,838 
- 

รวมรายได้ 1,698,222 1,060,543 944,068 1,379,997 1,059,296 861,085 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขาย 1,251,180 687,856 606,427 969,284 686,850 606,427 

ต้นทุนค่าบริการงานก่อสร้างและติดตั?ง 7,082 49,425 156,716 7,082 48,516 152,132 

ตน้ทุนในการให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละบริการ - - 33,977 - - - 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,473 9,211 7,790 16,473 9,211 7,790 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 164,666 145,772 207,546 145,452 145,895 155,621 

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั�วคราว - - 168,904 - - 168,903 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9,934 8,484 11,074 9,814 8,484 11,074 

รวมค่าใช้จ่าย 1,449,335 900,748 1,192,434 1,148,105 898,956 1,101,947 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี?ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้ 248,887 159,795 (248,366) 231,892 160,340 (240,862) 

ตน้ทุนทางการเงิน (483) (474) (20,355) (443) (474) (911) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 10,229 - (4,669) 11,003 - - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 258,633 159,321 (273,390) 242,452 159,866 (241,773) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น       

ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 39,155 56,790 (95,814) 39,155 56,790 (95,814) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 297,788 216,111 (369,204) 281,607 216,656 (337,587) 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี       

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 258,633 159,321 (272,136) 242,452 159,866 (241,773) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - (1,254) - - - 

 258,633 159,321 (273,390) 242,452 159,866 (241,773) 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี       

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 297,788 216,111 (367,950) 281,607 216,656 (337,587) 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - (1,254) - - - 

 297,788 216,111 (369,204) 281,607 216,656 (337,587) 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        

ขั/นพื/นฐาน 0.1123 0.3121 (0.24) 0.1053 0.3132 (0.21) 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                                    แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และ 2554 
                                                                                                                                                                                                        งบการเงินรวม (หน่วย  :  พนับาท) 

 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่  

     
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้  

 
     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
  

 

ทุนที�ออก 
และชาํระแลว้ 

 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุน้ 

 

ส่วนตํ�ากวา่ 
มูลค่าหุน้ 

 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม กาํไร (ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง 
ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

รวมส่วนของ 
ผูถ้ือหุน้ 

บริษทัใหญ่ 

ส่วนไดเ้สีย 
ที�ไม่มี 

อาํนาจควบคุม 

รวมส่วน 
ของผูถ้ือหุน้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554 3,756,477 31,729 (2,859,470) (257,491) - 671,245 9,482 680,727 
เพิ�มทุน 11,557,369 - (11,152,860) - - 404,509 - 404,509 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - 1,126 - 1,126 - 1,126 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี - - - (272,136) (95,814) (367,950) (1,254) (369,204) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 15,313,846 31,729 (14,012,330) (528,501) (95,814) 708,930 8,228 717,158 
         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 15,313,846 31,729 (14,012,330) (528,501) (95,814) 708,930 8,228 717,158 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - - 760 - 760 - 760 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี - - - 159,321 56,790 216,111 - 216,111 
ส่วนไดเ้สียที�ไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมลดลง - - - - - - (8,227) (8,227) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 15,313,846 31,729 (14,012,330) (368,420) (39,024) 925,801 1 925,802 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 
เพิ�มทุน 

15,313,846 
97,119,227 

31,729 
 

(14,012,330) 
(94,651,247) 

(368,420) 
 

(39,024) 
- 

925,801 
2,467,980 

1 
- 

925,802 
2,467,980 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 258,633 39,155 297,788 - 297,788 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 112,433,073 31,729 (108,663,577) (109,787) 131 3,691,569 1 3,691,570 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และ 2554 
                                                                                                                                                                         งบการเงินเฉพาะบริษทั (หน่วย  : พนับาท) 

     
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 

     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  

 
ทุนที�ออก 

และชาํระแลว้ 
ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

ส่วนตํ�ากวา่ 
มูลค่าหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 
กาํไร (ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง 

ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2554  3,756,477 31,729 (2,859,470) (285,901) - 642,835 

เพิ�มทุน 11,557,369 - (11,152,860)      - - 404,509 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - -      1,126 -    1,126 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี  - - - (241,773) (95,814) (337,587) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 15,313,846 31,729 (14,012,330) (526,548) (95,814) 710,883 

       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 15,313,846 31,729 (14,012,330) (526,548) (95,814) 710,883 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - - -       760 -      760 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสาํหรับปี  - - - 159,866 56,790 216,656 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 15,313,846 31,729 (14,012,330) (365,922) (39,024) 928,299 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556  
เพิ�มทุน 

15,313,846 
97,119,227 

31,729 
 

(14,012,330) 
(94,651,247) 

(365,922) 
-   

(39,024) 
- 

928,299 
2,467,980 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 242,452 39,155   281,607 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 112,433,073 31,729 (108,663,577) (123,470)    131 3,677,886 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน)                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 248,404 159,321 (268,721) 231,448 159,866 (241,773) 
ปรับปรุงดว้ย       
ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 18,979 10,459 39,594 10,845 10,459 12,454 
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที�จ่าย - - 827 - - - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (27,884) - - - - - 
เงินปันผลรับ - - - (17,941) - - 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย (24,038) - - (24,038) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย  - 60,940 - - - 
รายไดค่้าตอบแทนสิทธิการเช่าและค่าเช่ารับล่วงหนา้ตดับญัชี 
รายไดอื้�น 
ค่าเบี/ยปรับ 

(27,902) 
- 

(14,197) 
30,000 

(935) 
 

- 
- 

- 
(14,197) 

30,000 

- 
- 
- 

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน - (22,409) 1,039 - (22,409) 1,039 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว (27,500) - - (27,500) - - 
ขาดทุน (กาํไร) จากการลดมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว - (112,350) 167,865 - (112,350) 167,865 
ค่าเผื�อ (กลบัรายการค่าเผื�อ) หนี/สงสัยจะสูญ 24,271 (14,611) 18,960 24,271 (14,611) 2,678 
ค่าเผื�อ (กลบัรายการค่าเผื�อ) สินคา้ที�ลา้สมยัและเสียหาย (1) (13,870) 13,827 (1) (13,870) 13,827 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ)  - -  - 26,303 
กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,059) (438) (2,607) (1,059) (438) (2,328) 
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น  - -  - - 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  (9,765)                                                                                                                      -  (9,585)                                                                                                                      - 
ประมาณการหนี/ สินผลประโยชน์พนกังาน 688 2,263 1,949 523 2,263 1,949 
ดอกเบี/ยรับ (35,227) (2,035) (2,753) (38,987) (2,287) (2,838) 
ดอกเบี/ยจ่าย 483 474 20,355 443 474 911 
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ?น)       
ลูกหนี/การคา้ 
ลูกหนี/การคา้-บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

(495,936) 
(252) 

706 
- 

(58,684) 
 

(240,397) 
(252) 

(1,992) 
(8,451) 

15,686 
 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 43,661 (3,370) (14,824) 43,661 (3,370) (22,680) 
ลูกหนี/ อื�น-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - 3,608 (3,146) 
ลูกหนี/ ค่าขายเงินลงทุน 75,000   75,000   
สินคา้คงเหลือ 
สินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

(117,394) 
- 

(32,358) 
(381) 

19,664 
 

(26,274) 
- 

(32,380) 
(381) 

19,532 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (34,363) (7,203) 15,284 7,608 (19,380) 12,347 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (32,144) 5,471 (1,561) (34,443) 5,649 (1,135) 
หนี?สินดําเนินงานเพิ�มขึ?น (ลดลง)       
เจา้หนี/การคา้-กิจการอื�น 195,989 14,672 3,599 67,435 14,347 3,643 
จ่ายโครงการผลประโยชน์พนกังาน (302) (2,321) (1,322) (302) (2,321) (1,322) 
เจา้หนี/ อื�น – กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - (5,000) (11) 
หนี/ สินหมุนเวียนอื�น 84,280 (18,842) 22,563 59,230 (12,602) (9,610) 
หนี/ สินไม่หมุนเวยีนอื�น (25) (1,868) (6,445) (3) (1,869) (6,446) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน (132,272) (32,652) 28,614 109,267 (50,827) (13,055) 
 
รับคืนภาษีเงินได ้

 
- 

 
4,295 

 
- 

 
- 

 
4,295 

 
- 
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        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

จ่ายดอกเบี/ย (92) (175) (19,831) (92) (175) (387) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (378) (1,263) (3,385) (365) (1,125) (1,927) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (132,742) (29,795) 5,398 108,810 (47,832) (15,369) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ/าประกนั (20,165) 5,982 818 (19,117) 5,582 819 
ลงทุนในเงินฝากประจาํ (850,000)   (850,000)   
เงินให้กูย้มื-บริษทัยอ่ยเพิ�มขึ/น -   (478,425)   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น 45,000   45,000   
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 252,000   252,000   
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนชั�วคราว 127,500   127,500   
เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ/น - - (248,805) - - (248,805) 
เงินให้กูย้มืระยะสั/นแก่บริษทัยอ่ยลดลง 
รับชาํระจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ผลกระทบของกระแสเงินสดจากการจาํหน่ายและการไม่รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ย 

- 
- 
 

- 

- 
120,000 

 
1,280 

- 
- 
 

- 

- 
- 
 

- 

17,000 
120,000 

 
- 

10,400 
- 
 

- 
เงินจ่ายซื/อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (269,000) - - (269,000) - - 
เงินให้กูย้มืระยะสั/นแก่บุคคลอื�นลดลง (เพิ�มขึ/น) - - 20,000 - - - 
ซื/อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นเพิ�มขึ/น 

(456,339) 
- 

- 
(20,000) 

- 
 

(459,360) 
- 

- 
(20,000) 

- 
 

เงินลงทุนเผื�อขายเพิ�มขึ/น - - (228,324) - - (228,324) 
เงินลงทุนระยะยาวอื�นเพิ�มขึ/น - - (45,000) - - (45,000) 
จ่ายเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัร (108,226) - - (108,226) - - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 38,360 - - 38,360 - - 
ซื/อสินทรัพยถ์าวร (394,503) (8,904) (12,896) (394,415) (8,905) (12,896) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,505 5,434 3,454 1,505 5,434 3,176 
รับดอกเบี/ย 28,990 2,072 2,928 28,929 2,324 3,576 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,604,878) 105,864                                                                                                                      (507,825) (2,085,249) 121,435 (517,054) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินให้กูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ/น (ลดลง) - - (10,184) - - (10,978) 
จ่ายชาํระเงินยมืจากบุคคลภายนอก (175,425) - - - - - 
เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 2,467,980 - - 2,467,980 - - 
เงินสดรับ(จ่ายชาํระ)จากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - (31,668) - - - 
จ่ายชาํระหนี/ สินภายใตส้ัญญาเช่าซื/อ (2,138) (2,307) (2,242) (2,139) (2,307) (2,242) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - - 404,508 - - 404,508 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,290,417 (2,307) 360,414 2,465,841 (2,307) 391,288 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ?น (ลดลง) สุทธิ 552,797 73,762 (142,013) 489,402 71,296 (141,135) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 94,521 20,759 162,772 91,205 19,909 161,044 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ?นปี 647,318 94,521             20,759 580,607 91,205 19,909 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม       
รายการที�มิใช่เงินสด       

- ซื/อสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าซื/อ 
- ขาดทุน (กาํไร) ที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 
- เงินปันผลคา้งรับ 

- 
(39,154) 
(17,941) 

- 
(56,790) 

- 

7,642 
95,814 

- 

- 
(39,154) 
(17,941) 

- 
(56,790) 

- 

7,642 
95,814 

- 
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สรุปอตัราส่วนทางการเงินที�สําคัญ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
 

หน่วย 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2556 2555 2554 2556 2555 2554 

อตัราสภาพคล่อง        
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 5.69 3.87 2.19 7.33 3.87 2.28 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 4.98 3.08 0.85 6.70 3.07 1.73 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี/การคา้ เท่า 3.95 5.97 5.34 4.81 6.04 6.21 
ระยะเวลาเก็บหนี/ เฉลี�ย วนั 92.41 61.14 68.39 75.88 60.43 58.77 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 6.41 6.45 7.38 6.48 6.43 7.03 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย วนั 56.94 56.63 49.46 56.33 56.77 51.94 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี/การคา้ เท่า 6.06 7.78 9.30 7.22 7.80 8.90 
ระยะเวลาชาํระหนี/ เฉลี�ย วนั 60.23 46.94 39.23 50.55 46.79 41.03 
วงจรเงินสด วนั 89.12 70.83 78.62 81.66 70.41 69.68 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร        
อตัรากาํไรขั/นตน้ % 18.62 16.48 13.86 22.68 16.56 9.90 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 14.26 18.05 (29.04) 18.33 18.14 (28.72) 
อตัรากาํไรสุทธิ % 16.73 15.02 (28.96) 19.20 15.09 (28.08) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 11.20 18.47 (37.22) 10.53 18.60 (33.90) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน        
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 8.19 13.79 (21.94) 9.05 15.02 (26.21) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 51.73 38.44 (46.42) 113.93 34.71 (50.18) 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่า 0.57 0.92 0.83 0.49 0.99 0.94 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        
อตัราส่วนหนี/ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.15 0.22 0.49 0.08 0.22 0.27 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี/ย เท่า 515.27 337.37 (12.20) 523.08 338.52 (264.41) 

ข้อมูลต่อหุ้น        
มลูค่าหุน้ตามบญัชี บาท 0.99 1.81 0.65 0.98 1.82 0.65 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท 0.11 0.31 (0.24) 0.11 0.31 (0.21) 

 

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน)                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2556 (แบบ 56-1) 

  

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน    หน้าที� 77 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั 

 ในปี 2556  บริษทัฯมีกาํไรสุทธิจาํนวน 258.63 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากในปีนี/ มีการ
ขยายตวัของการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องภาคเอกชนเพื�อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
ค่อนขา้งมาก นอกจากนี/ มีการขยายตวัของโครงการการลงทุนเพื�อป้องกนัปัญหานํ/าท่วมของภาครัฐช่วยสนบัสนุน
ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายของบริษทัเพิ�มขึ/น และในปีนี/บริษทัไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างของผูบ้ริหารและกลยุทธ์
ในการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัไดข้ยายและเพิ�มกาํลงัการผลิตและขยายตลาดของลูกคา้โดยมุ่งเนน้ไปที�ลูกคา้ราย
ใหญ่และกลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจก่อสร้างส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัในปี 2556 เพิ�มขึ/น 

 ในระหวา่งปี 2556 มีการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยที์�มีความสาํคญัดงันี/  

(1) บริษทัไดล้งทุนในบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน จาํนวน 105 ลา้น
บาท บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ� งการลงทุนในบริษทั
ดงักล่าว บริษทัจะไดเ้พิ�มขอบเขตการขยายการดาํเนินธุรกิจ เพิ�มรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานที�ดี
ขึ/นของบริษทั จะทาํใหบ้ริษทัมีขนาดใหญ่เพิ�มขึ/น 

(2) บริษทัไดมี้การซื/อหุน้สามญัของบริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั ซึ� งดาํเนินการเกี�ยวกบัผลิตเศษเหลก็ 
บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 3,260,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของหุ้นทั/งหมด มูลค่าหุ้นละ
100 บาท โดยตน้ทุนการซื/อหุน้มีมลูค่ารวม 459.36 ลา้นบาท การลงทุนในบริษทัดงักล่าวจะทาํให้
บริษทัสามารถขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหมี้ความหลากหลายมากขึ/น และบริษทั
คาดว่าการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทัมีรายไดเ้ติบโตและสามารถทาํกาํไรไดใ้นอนาคต
จะส่งผลต่อรายไดแ้ละกาํไรใหเ้พิ�มสูงขึ/นของบริษทัเนื�องจากการจดัทาํงบการเงินรวม 

(3) บริษทัไดล้งทุนซื/อหุ้นของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
32.65 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 184 ลา้นบาท จากบริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ�ง ประโยชน์ที�
บริษทัจะไดรั้บผลกาํไรจากการจดัทาํงบการเงินรวมและเงินปันผลจากการถือหุ้น บริษทัจะได้
เพิ�มขอบเขตการขยายการดาํเนินธุรกิจให้ครอบคลุมถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ� งเป็นธุรกิจที�
ต่อเนื�องกนั และเป็นการเพิ�มรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานที�ดีขึ/นของบริษทั ทาํให้ขนาดของ
บริษทัใหญ่เพิ�มขึ/น ในอนาคตบริษทัดงักล่าวสามารถที�จะ Spin Off  เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ไดอี้ก
ดว้ยซึ�งเป็นการเพิ�มมลูค่าเงินการลงทุนของบริษทั 

(4) บริษทัไดซื้/อที�ดินวางเปล่าที�จงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 6 แปลง เนื/อที�รวม 109-2-92 ไร่ หรือ 43,892 
ตารางวา ราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั/งหมด 438.92 ลา้นบาท จากบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

และลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตชิ/นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป วตัถุประสงค์เพื�อใชใ้นการก่อสร้าง
โรงงานเพื�อขยายกาํลงัการผลิตเพื�อผลิตชิ/นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป โดยบริษทัมีแผนการสั�งซื/อ
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เครื�องจกัรในวงเงินประมาณ 290 ลา้นบาท โดยการซื/อที�ดินเพื�อก่อสร้างโรงงานนี/ ในเบื/องตน้คาด
วา่น่าจะทาํใหร้ายไดร้วมของบริษทัเติบโตไม่นอ้ยกวา่ 10-15 %  

1. ผลการดาํเนินงาน 

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน 258.63 ล้านบาท คิดเป็นผลกําไร 0.11 บาทต่อหุ้น เมื�อ
เปรียบเทียบกบัปี 2555 ซึ� งบริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 159.32 ลา้นบาท คิดเป็นผลกาํไร 0.31 บาทต่อหุน้ โดยมี
รายละเอียดดงันี/     

1. รายได้จากการขายและบริการ 

  ในปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการจาํนวน 1,546.14  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.50  
จากรายไดร้วม(จาํนวน 1,708.45 ลา้นบาท)  เพิ�มขึ/นจาํนวน 663.35 ลา้นบาท จากปี 2555 ซึ� งมีรายไดจ้ากการขาย
และบริการจาํนวน  882.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.24  จากรายไดร้วม(จาํนวน 1,060.54 ลา้นบาท) โดยรายได้
หลกัของบริษทั เพิ�มขึ/นจากปีก่อนจาํนวน  663.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 75.14 เนื�องจากบริษทัมีรายไดจ้ากการ
ขายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเพิ�มขึ/ นร้อยละ 62 และผนังคอนกรีตสําเร็จรูปเพิ�มขึ/ น ร้อยละ73 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน และในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดล้งทุนซื/อธุรกิจเศษเหลก็เขา้มาเป็นบริษทัย่อยทาํให ้มีรายได้
จากธุรกิจขายเศษเหลก็เพิ�มขึ/นในปีนี/  

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

ส่วนงานธุรกจิ ปี 2556 ปี 2555 ผลต่าง 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง 916.34 53.64 571.82 53.92 344.52 60.25 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตพิเศษ 311.98 18.26 236.84 22.33 75.14 31.73 
ผลิตภณัฑพิ์เศษ 30.05 1.76 28.99 2.73 1.06 3.66 
ขายเศษเหลก็ 209.65 12.27 - - 209.65 100.00 
ขายเศษเหลก็แปรสภาพ 64.37 3.77 - - 64.37 100.00 
งานก่อสร้าง/อื�นๆ 13.75 0.80 45.14 4.26   (31.39) (69.54) 

รวม 1,546.14 90.50 882.79 83.24 663.35 75.14 

2. รายได้อื�น ๆ 

  ในปี 2556 บริษทัมีรายไดอื้�นๆ จาํนวน 162.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของรายไดร้วม ลดลง
จาํนวน 15.45 ลา้นบาท จากปี 2555 ซึ� งมีรายไดอื้�นๆจาํนวน 177.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของรายไดร้วม  
เนื�องจาก 

1)  ในปีนี/  บริษทัฯบนัทึกดอกเบี/ยรับจากเงินฝากสถาบนัการเงินที�ไดรั้บจากเงินเพิ�มทุน จาํนวน 35.23 
ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 51.54 ลา้นบาท  
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2)  ในปี 2555 บริษทัฯมีการรับรู้กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราวจาํนวน 112.35 ลา้นบาท 
และมีการรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั (บริษทัย่อย) จาํนวน 22.41 ลา้นบาทซึ� งในปีนี/
ไม่มี 

3)  ในปี 2556 บริษทับนัทึกส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนของบริษทัร่วม จาํนวน 27.88 ลา้นบาท ตาม
สัดส่วนการลงทุน ซึ� งเป็นผลการดาํเนินงานของบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ซึ� งดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 23.88 ลา้นบาท และบริษทั แมคทริค จาํกดั ซึ� งดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบั รับเหมาก่อสร้าง
และใหบ้ริการติดตั/งระบบ จาํนวน 4.00 ลา้นบาท   

4)   ในปี 2556 บริษทัมีรายไดภ้าษีเงินได ้จาํนวน 10.23 ลา้นบาท ซึ� งเกิดจากบริษทัมีภาระการจ่ายภาษี
เงินไดที้�อาจเกิดขึ/ นลดลง เนื�องจากบริษทัมีการประเมินสถานะว่าหนี/ สงสัยจะสูญจะไดรั้บชําระหนี/ คืนและมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานที�คาดวา่จะเกิดขึ/นในอนาคตเพิ�มขึ/น 

โดยมีรายละเอียดของรายไดอื้�นๆ ดงันี/  

รายได้อื�น งบการเงินรวม 

(หน่วย : พนับาท) ปี 2556 ปี 2555 

1. รายไดจ้ากการขายเศษซาก  1,461 
2. ดอกเบี/ยรับ 35,227 2,289 
3. กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 51,538 - 
4. กาํไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนชั�วคราว - 112,350 
5. กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ฉตัรเฉียบ จาํกดั(บริษทัยอ่ย)  - 22,409 
6.ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 27,884 - 
7. กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 9,765 
8.รายไดภ้าษีเงิน 10,229 - 
9. รายไดอื้�นๆ 37,434 29,483 

รวม 162,312 177,757 

3. ต้นทุนขาย 

  ในปี 2556 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการจาํนวน  1,258.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 ของ
รายไดจ้ากการขายและบริการ เพิ�มขึ/นจากปีก่อนจาํนวน 520.98 ลา้นคิดเป็นการเพิ�มขึ/นร้อยละ70.66 เนื�องจาก 
ตน้ทุนขายเมื�อเปรียบเทียบกบัการเพิ�มขึ/นของยอดขายเป็นการเพิ�มขึ/นที�สดัส่วนนอ้ยกว่ารายไดจ้ากการขายเนื�องจาก
การผลิตสินคา้เตม็กาํลงัการผลิตทาํใหต้น้ทุนขายเฉลี�ยต่อหน่วยลดลงจากค่าใชจ่้ายคงที�  
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อตัราร้อยละของต้นทุนขายและบริการ 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2555 

 รายได้ ต้นทุน % รายได้ ต้นทุน % 

1. การขายสินคา้ 1,544.25 1,251.18 81.02 837.65 687.86 82.12 
2. งานก่อสร้างและติดตั/ง 1.89 7.08 374.60 45.14 49.42 109.48 

รวม 1,546.14 1,258.26 81.38 882.79 737.28 83.52 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ในปี 2556 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน  191.07 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.18ของ
รายไดร้วม เพิ�มขึ/นจาํนวน 27.60 ลา้นบาท จากปี 2555 ซึ� งมีจาํนวน 163.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 ของ
รายไดร้วม  เนื�องจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ/นตามยอดขายที�เพิ�มขึ/นจากปีก่อนและในปีนี/บริษทัมีการตั/ง
สาํรองหนี/สงสยัจะสูญเพิ�มขึ/นจาํนวน 15.36 ลา้นบาท  

5. ภาษเีงินได้นิตบุิคคล 

   ในปี  2556 บริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 258.63 ลา้นบาท บริษทัฯไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
เนื�องจากสามารถนาํผลขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2555 มาใชใ้นปี 2556 ได ้ซึ� งในปี 2555  มีผลขาดทุนสะสมยกมา
จาํนวน 508.57 ลา้นบาท เป็นของบริษทัฯจาํนวน 233.74 ลา้นบาทและเป็นของบริษทัยอ่ยจาํนวน 274.83 ลา้นบาท  

2. ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์ 

 งบแสดงฐานะการเงินปี 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั/งสิ/น 4,260.69 ลา้นบาท เพิ�มขึ/นจาํนวน 3,121.95 
ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ/นร้อยละ 274.16 จากปี 2555 ที�มีสินทรัพยร์วมจาํนวน  1,138.74  ลา้นบาทโดยมีรายละเอียด
ดงันี/     

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

  ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 2,567.15 ลา้นบาท เพิ�มขึ/น 1,821.64  
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 244.35 ของสินทรัพยห์มุนเวียนเมื�อเทียบกบัปี 2555 ซึ� งมีสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 
745.51 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2556 มีรายการดงัต่อไปนี/  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งบการเงินรวม เพิ�มขึ?น 

(ลดลง) (หน่วย : พนับาท) ปี 2556 ปี 2555 

1. ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,473 9,211 7,262 
2. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  164,666 145,772 18,894 
3. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 9,934 8,484 1,450 

รวม 191,073 163,467 27,606 
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1.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงนิฝากประจาํ 

   ในปี 2556 บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจาํจาํนวน 1,497.32 ลา้น
บาท เพิ�มขึ/นจาํนวน 1,402.80 ลา้นบาท จากปี 2555 ซึ� งมีจาํนวน 94.52  ลา้นบาท เนื�องจากจาํนวนเงินดงักล่าวที�
เพิ�มขึ/นส่วนหนึ� งมาจากเงินเพิ�มทุนของบริษทัตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556 ณ วนัที�  31 
ธนัวาคม 2556 เงินที�ไดรั้บจากการเพิ�มทุนจาํนวน 2,467.24 ลา้นบาท หกัการใชเ้งินเพิ�มทุนจาํนวน 1,575.28 ลา้น
บาท คงเหลือเงินเพิ�มทุนจาํนวน 891.96 ลา้นบาท 

1.2  เงนิลงทุนชั�วคราว  

  ในปี 2556 บริษทัมีเงินลงทุนชั�วคราวสุทธิจาํนวน 114 ลา้นบาท ลดลง จาํนวน 100 ลา้นบาท จาก
ปี 2555 ซึ� งมีจาํนวน 214 ลา้นบาท เงินลงทุนชั�วคราวสุทธิลดลงเนื�องจากในปี2556ไดมี้การจาํหน่ายเงินลงทุน
ชั�วคราวบางส่วนออกไป  

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม 

 ปี 2556 ปี 2555 

เงนิลงทุนชั�วคราว –AQUA-W2   

ราคาตามบญัชี ณ ตน้ปี 214.00 101.65 
จาํหน่ายเงินลงทุน (100.00) - 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง - 112.35 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 114.00 214.00 

1.3 ลูกหนี?การค้า 

  ในปี 2556 บริษทัฯมีลกูหนี/การคา้จาํนวน 608.43 ลา้นบาท เพิ�มขึ/นจาํนวน 451.82 ลา้นบาท จากปี
2555 ซึ� งมีจาํนวน 156.61 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์สาเข็มคอนกรีตอดัแรงผนงั
คอนกรีตสาํเร็จรูปเพิ�มขึ/น และในระหว่างปี 2556 บริษทัไดล้งทุนในธุรกิจเกี�ยวกบัการผลิตเศษเหลก็ ส่งผลทาํให้
ลกูหนี/การคา้ในงบการเงินรวมเพิ�มขึ/นจากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 256.17 ลา้นบาท   

คุณภาพลกูหนี/ของบริษทัเป็นดงันี/   

อายุหนี? ปี 2556 ปี 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % 

ลกูหนี/ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 491.28 69.82 123.56 70.91 
เกินกาํหนดชาํระ 1 - 3 เดือน  99.78 14.18 19.74 11.33 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 4 – 6  เดือน  15.49 2.20 6.58 3.78 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 7 – 12  เดือน  34.26 4.87 3.21 1.84 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12  เดือนขึ/นไป  62.83 8.93 21.11 12.11 

รวมลูกหนี?การค้า 703.64 100.00 174.20 99.97 
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อายุหนี? ปี 2556 ปี 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % 

เช็ครับลงวนัที�ล่วงหนา้ - - 0.05 0.03 

รวม 703.64 100.00 174.25 100.00 

หกั  ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ (95.21) (13.53) (17.64) (10.12) 

รวมลูกหนี?การค้าสุทธิ 608.43 86.47 156.61 89.88 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั/งแต่ 30 วนั ถึง 60 วนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
บริษทัประเมินสถานะของลูกหนี/และเชื�อวา่ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญดงักล่าวเพียงพอต่อผลเสียหายที�อาจจะเกิดขึ/น
จากการเรียกเกบ็จากลูกหนี/ไม่ได ้

1.4 มูลค่างานก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกค้า 

  ในปี 2556 ไม่มีมูลค่างานก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ แต่ในปี 2555 บริษทัมีรายไดที้�รับรู้
จากงานก่อสร้างจากอตัราส่วนของงานที�แลว้เสร็จเกินกวา่เงินงวดที�เรียกเกบ็จาํนวน 43.66 ลา้นบาท   

1.5 สินค้าคงเหลอื 

  ในปี 2556 บริษทัฯมีสินคา้คงเหลือ จาํนวน 254.90 ลา้นบาท เพิ�มขึ/นจาํนวน 117.40 ลา้นบาท จาก
ปี 2555 ซึ� งมีจาํนวน 137.50 ลา้นบาท เนื�องจากวตัถุดิบของสินคา้สําเร็จรูปคงเหลือเพิ�มขึ/นตามปริมาณการสั�งซื/อ
ของลกูคา้จาํนวน 16 ลา้นบาท และมีงานระหวา่งทาํและสินคา้สาํเร็จรูปที�ยงัไม่ส่งมอบเพิ�มขึ/นจากปีก่อน จาํนวน 10 
ลา้นบาท   ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งที�ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการผลิตเศษเหลก็ ส่งผล
ทาํใหสิ้นคา้คงเหลือในงบการเงินรวมเพิ�มขึ/นจากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 91 ลา้นบาท   

1.6 สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น  

  ในปี 2556 บริษทัฯมีสินทรัพยห์มุนเวียนอื�นจาํนวน 65.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของ
สินทรัพยร์วม เพิ�มขึ/น 50.09 ลา้นบาท จากปี 2555 ซึ� งมีจาํนวน 15.76 ลา้นบาท เนื�องจาก ในระหว่างปี 2556 บริษทั
ไดล้งทุนซื/อหุ้นสามญัในธุรกิจเกี�ยวกบัการผลิตเศษเหล็ก ส่งผลทาํให้เงินมดัจาํค่าสินคา้ในงบการเงินรวมเพิ�มขึ/น
จากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 37.96 ลา้นบาท   

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น  

 

งบการเงนิรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
เพิ�มขึ?น 

(ลดลง) 
 ปี 2556 ปี 2555 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ 37.96 - 37.96 
เงินทดรองจ่าย 0.58 10.27 (9.69) 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6.57 4.06 2.51 
ดอกเบี/ยคา้งรับ 6.41 - 6.41 

อื�นๆ 14.33 1.43 12.90 

รวม 65.85 15.76 50.09 
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1.7 เงนิปันผลค้างรับ 

 ในปี 2556 บริษทัไดรั้บเงินปันผลรับจากบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัร่วม ได้
อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากการดาํเนินงาน ตั/งแต่เดือนมกราคม ถึงตุลาคม 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้
ละ 3.05 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 5 พฤษภาคม 2557 จาํนวน 17.94 ลา้นบาท 

1.8 ลูกหนี?ค่าขายเงนิลงทุน  

เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาขายเงินลงทุนในบริษทั ฉัตรเฉียบ จาํกดั(บริษทั
ย่อย) ใหก้บั นายวิชา เบา้พิมพา (ซึ� งเป็นบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั) จาํนวน 2.1 ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 92.8571 เป็น
จาํนวนเงินรวม 195 ลา้นบาท ไดรั้บเงินค่าหุ้นจาํนวน 115 ลา้นบาท ณ วนัทาํสัญญา,  วนัที� 25 ธันวาคม 2555 
จาํนวน 5 ลา้นบาท ส่วนที�เหลือไดรั้บ วนัที� 5 กมุภาพนัธ์ 2556 จาํนวน 75 ลา้นบาท  ตามลาํดบั  

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2.1 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ จาํนวน 20  ลา้นบาทเพื�อเป็นหลกัประกนัในการดาํเนินการในการตรวจ
สถานะ(Due diligence)   เพื�อที�จะซื/อหุน้ของบริษทัแห่งหนึ�ง ร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน จาํนวน 105 ลา้นบาท 
บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2.2 เงนิลงทุนเผื�อขาย 

ใน เดือน พฤษภาคม 2554  บริษทัมีการลงทุนในตราสารทุน บริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น จาํกดั
(มหาชน) จาํนวน 315,500,080 หุน้ ราคาเฉลี�ยหุน้ละ 0.72 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 228.32 ลา้นบาท  ในปี 2556 
บริษทัมี เงินลงทุนเผื�อขายสุทธิ จาํนวน 0.52 ลา้นบาท และในปี 2555 จาํนวน 189.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี
รายละเอียดดงันี/  

หน่วย : ล้านบาท งบการเงินรวม 

 ปี 2556 ปี 2555 

เงนิลงทุนเผื�อขาย   

ตราสารทุน- บริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น จาํกดั
(มหาชน) 

0.36 228.32 

บวก(หกั) กาํไร(ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง 0.16 (39.02) 

สุทธิ 0.52 189.30 

2.3 เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 

ในเดือนมกราคม 2554 บริษทัได้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ออร่า ดรีม จาํกัด จาํนวน 
4,500,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท รวม 45 ลา้นบาทโดยบริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจโรงแรมในจงัหวดันครปฐม 
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บริษทัดงักล่าวตอ้งเสนอรายงาน Environmental Impact Assessment (EIA) ต่อสาํนกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มเห็นชอบก่อนดาํเนินโครงการ ปัจจุบนับริษทัดงักล่าวไดรั้บการ
เห็นชอบดา้นสิ�งแวดลอ้มแลว้ และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะแลว้เสร็จในตน้ปี 2558  

ในระหว่างปี 2556 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ออร่า ดรีม จาํกัดให้กับบริษัทจด
ทะเบียนแห่งหนึ�งในราคา 45 ลา้นบาท  

2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัลงทุนใน บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 105 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และบริษทัฯไดล้งทุนซื/อ
หุน้ของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.65 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 184 
ลา้นบาท จากบริษทัในต่างประเทศแห่งหนึ�ง และบริษทัฯไดรั้บรู้ผลกาํไรจากส่วนแบ่งจากการลงทุนในบริษทัร่วม
ดงักล่าวทั/ง 2 บริษทั จาํนวน 10 ลา้นบาท   

2.5 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

ในปี 2556 บริษทัฯ มีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 1,040.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.41 ของสินทรัพยร์วม เพิ�มขึ/น 1,006.86 ลา้นบาท จากปี 2555 ซึ� ง มีจาํนวน 33.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.91 
ของสินทรัพยร์วม  ในระหวา่งปี 2556 บริษทัไดซื้/อที�ดินวา่งเปล่าที�จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 6 แปลง เนื/อที�รวม 109-
2-92 ไร่ หรือ 43,892 ตารางวา ราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั/งสิ/น 438.92 ลา้นบาท จากบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง
กนั  ที�ดินดงักล่าวไดมี้การโอนกรรมสิทธิq  ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จาํนวน 5 แปลง ส่วนอีก 1 แปลงสุดทา้ยมีการ
โอนกรรมสิทธิq  ในเดือนมกราคม 2557ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัย่อยแห่งหนึ� งที�ดาํเนินธุรกิจ
เกี�ยวกบัการผลิตเศษเหล็ก ส่งผลทาํให้ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ�มขึ/นจากการรวมกิจจการในงบการเงินรวม 
จาํนวน 631.77 ลา้นบาท   

ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการบนัทึกมูลค่าที�ดิน
และอาคารจากวิธีราคาที�ตีใหม่มาเป็นราคาทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนเสมือนว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกที�ดินและอาคารโดยใชร้าคาทุนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน
มีจาํนวนไม่เป็นสาระสาํคญั จากการปรับนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลทาํใหที้�ดินและอาคารและส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยล์ดลงจาํนวน 55.52 ลา้นบาท และ 49.63 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัตามลาํดบั  

2.6 ค่าความนิยม 

ในปี 2556 บริษทัซื/อธุรกิจจากบริษทัในประเทศแห่งหนึ�งดว้ยมูลค่า 459 ลา้นบาท และไดว้่าจา้งผู ้
ประเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี/ สินที�รับมา และปันส่วน
มลูค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัที�ซื/อ ซึ� งอยูร่ะหวา่งการประเมินมลูค่าของผูป้ระเมินอิสระ บริษทัจึงไดป้ระมาณมูล
ค่าที�คาดว่าจะใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการซื/อธุรกิจครั/ งนี/  โดยพิจารณาจากขอ้มูล
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เบื/องตน้จากผูป้ระเมินราคาอิสระและปัจจยัต่างๆ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซื/อกบัมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�
ไดรั้บจากการซื/อธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาท ฝ่ายผูบ้ริหารเชื�อว่าอาจมี
รายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับจากการซื/อธุรกิจนี/ ในอนาคตอนัใกลที้�อาจจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 

2.7 เงนิมัดจาํค่าเครื�องจกัร 

ในไตรมาส 4/2556 บริษทัไดจ่้ายเงินมดัจาํค่าเครื� องจกัรเพื�อใช้ในการผลิตชิ/นส่วนคอนกรีต
สาํเร็จรูป จาํนวน 108.22 ลา้นบาท จากบริษทัต่างประเทศแห่งหนึ�ง 

 หนีสิน 

ในปี  2556 บริษทัฯ มีหนี/ สินรวมทั/งสิ/นจาํนวน 569.12  ลา้นบาท ซึ� งเทียบกบัปี 2555  เพิ�มขึ/นจาํนวน 356.18   
ลา้นบาท  จากปี 2555 ซึ�งมีหนี/ สินรวม 212.94 ลา้นบาท  ซึ� งมีรายละเอียดที�สาํคญัดงันี/  

1. หนี?สินหมุนเวยีน  

   ในปี  2556 บริษทัฯ มีหนี/ สินหมุนเวียนรวมจาํนวน 450.89 ลา้นบาท ซึ� งเทียบกบัปี 2555  เพิ�มขึ/ น
จาํนวน 258.32 ลา้นบาท  จากปี 2555 ซึ�งมีหนี/ สินหมุนเวียนรวม 192.57 ลา้นบาท  เนื�องจาก 

  เจ้าหนี/ การค้าในปี 2556 มีจาํนวน 312.83 ลา้นบาท เพิ�มขึ/ นจากปีก่อนจาํนวน 210.68  ลา้นบาท 
เนื�องจากในปี 2556 บริษทัมีการสั�งซื/อวตัถุดิบเพื�อมาผลิตสินคา้ตามคาํสั�งซื/อของลูกคา้เพิ�มขึ/นจาํนวน 67 ลา้นบาท
จากปีก่อน และในระหว่างปี 2556 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัย่อยแห่งหนึ� งที�ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการผลิตเศษเหล็ก 
ส่งผลทาํใหเ้จา้หนี/การคา้ในงบการเงินรวมเพิ�มขึ/นจากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 143 ลา้นบาท   

  หนี/ สินหมุนเวียนอื�น ในปี 2556 มีจาํนวน 136.05 ลา้นบาท เพิ�มขึ/นจาํนวน 47.78 ลา้นบาท จากปีก่อน
เนื�องจาก บริษทัมีรับเงินล่วงหนา้จากลูกคา้เพิ�มขึ/นตามยอดขายและมีตน้ทุนคา้งจ่ายเพิ�มขึ/นจากการที�เจา้หนี/การคา้
ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระเงิน ซึ�งมีรายละเอียดดงันี/  

หนี?สินหมุนเวยีนอื�น  
งบการเงินรวม 

หน่วย : ล้านบาท 
เพิ�มขึ?น 

(ลดลง) 
 ปี 2556 ปี 2555 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42.25 48.04 (5.79) 
เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ 38.80 25.19 13.61 
ตน้ทุนคา้งจ่าย 32.77 11.54 21.23 
อื�นๆ  22.23 3.50 18.73 

รวม 136.05 88.27 47.78 
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2. หนี?สินหมุนเวยีนไม่หมุนเวยีน  

  ในปี  2556 บริษทัฯ มีหนี/ สินไม่หมุนเวียนรวมทั/งสิ/นจาํนวน 118.23  ลา้นบาท ซึ� งเทียบกบัปี 2555  
เพิ�มขึ/นจาํนวน 97.86   ลา้นบาท  จากปี 2555 ซึ�งมีหนี/ สินรวม 20.37 ลา้นบาท  ซึ� งมีสาเหตุหลกัดงันี/  

  หนี/ สินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในปี 2556 มีจาํนวน 23.60 ลา้นบาท เพิ�มขึ/นจากปีก่อน
จาํนวน 8.55 ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มขึ/นการรวมธุรกิจของบริษทัยอ่ย จาํนวน 7.77 ลา้นบาท  

  หนี/ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 91.33 ลา้นบาท เป็นการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยจ์ากการ
รวมธุรกิจ 90.52 ลา้นบาท และเป็นการปรับมลูค่าส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 1.98 ลา้นบาท 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2556  บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 3,691.57  ลา้นบาท  เพิ�มขึ/น 2,765.77 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 298.74 จากปี 2555 ซึ� งมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจาํนวน  925.80  ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัฯมีผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 จาํนวน 258.63 ลา้นบาท ในปี 2556 ปรับมูลค่าเงินลงทุนที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงของหลกัทรัพย์
เผื�อขายเพิ�มขึ/น จาํนวน 39.15  ลา้นบาท เนื�องจากการเพิ�มทุน 2,467.98 ลา้นบาท 

 งบกระแสเงินสด 

ในปี 2556 บริษทัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 132.74 ลา้นบาท มีกระแสเงินสดใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทุนจาํนวน 1,604.88  ลา้นบาท  เนื�องจากบริษทัลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 289.00 ลา้นบาท(บริษทั บ่อ
พลอย โซล่าร์ จาํกดั  จาํนวน 105.00 ลา้นบาท บริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 184.00 ลา้นบาท และไดล้งทุนในบริษทั
ย่อยจาํนวน 456.34 ลา้นบาท ,จ่ายเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัรจาํนวน 108.23 ลา้นบาท , มีเงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นที�
ไม่ไดใ้ชง้านจาํนวน 38.36 ลา้นบาท , ลงทุนซื/อที�ดินและเครื�องจกัรจาํนวน 394.50 ลา้นบาท และมีดอกเบี/ยรับจาํนวน 
28.99 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2,290.42  ลา้นบาท ดงันั/น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2556 บริษทัฯมีเงินสดคงเหลือสุทธิจาํนวน 647.32 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี2555 บริษทัฯมีเงินสดคงเหลือสุทธิจาํนวน 
94.52 ลา้นบาท มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 29.79 ลา้นบาท มีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรม
ลงทุนจาํนวน 105.86  ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2.31 ลา้นบาท 

 อัตราส่วนทางการเงินที!สําคัญ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

� อตัราส่วนสภาพคล่อง ผลลพัธ์ที�ไดส้ามารถชี/ ถึงฐานะการเงินระยะสั/นของบริษทั บริษทัย่อย ปี 
2556 บริษทัมีสภาพคล่องอยู่ที� 5.69 เท่า ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี 2555 ที�มีสภาพคล่องอยู่ที� 3.87 เท่า และปี 2554 เท่ากบั 
2.19 เท่า แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการชาํระหนี/ระยะสั/นไดดี้ขึ/นตามลาํดบั 

� อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ปี2556 เท่ากบั 4.98 เท่า ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี 2555เท่ากบั 3.08 เท่า 
และปี 2554 เท่ากบั 0.85 เท่า ตามลาํดบั เป็นอตัราส่วนแสดงวา่บริษทัมีสินทรัพยที์�สามารถเปลี�ยนเป็นเงินสดไดง่้าย
ขึ/นจากปีก่อนๆตามลาํดบัและสามารถจ่ายคืนชาํระหนี/ สินหมุนเวียนได ้
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� อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี/การคา้เท่ากบั 3.95 เท่า ซึ� งลดลงจากปี2555 ที�มีอตัราส่วนหมุนเวียน
ลกูหนี/การคา้เท่ากบั 5.97 เท่า และปี 2554 เท่ากบั 5.34 เท่า  แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี/  บริษทัมี
ความสามารถในการเกบ็เงินลกูหนี/ไดช้า้ลง เมื�อเทียบกบัปี 2555 และปี 2554   

� ระยะเวลาเก็บหนี/ เฉลี�ยเท่ากบั 92.41 วนั ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี2555 ที�มีระยะเวลาเก็บหนี/ เฉลี�ยเท่ากบั 
61.14 วนั และปี 2554 เท่ากบั 68.39 วนั ผลลพัธ์ที�ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าบริษทัใชร้ะยะเวลาเก็บหนี/มากขึ/นจากปีก่อนๆ
สาเหตุเกิดจากการจ่ายชาํระหนี/ของลกูคา้จะจ่ายชาํระหนี/ เกินวนัครบกาํหนดชาํระ 

� อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือเท่ากบั 6.41 เท่า ซึ� งลดลงจากปี2555 ที�มีอตัราส่วนหมุนเวียน
สินคา้คงเหลือเท่ากบั 6.45 เท่า และปี 2554 เท่ากบั 7.38 เท่า แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานขาย
สินคา้ของบริษทั  ในปี 2556 และปี 2555 มีอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือใกลเ้คียงกนั 

� ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ยเท่ากบั 56.94 วนั ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี2555 ที�มีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย
เท่ากบั 56.63 วนั และปี 2554 เท่ากบั 49.46 วนั  แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาที�กิจการสามารถจาํหน่ายสินคา้ได ้
นบัตั/งแต่วนัที�ไดซื้/อหรือผลิตสินคา้  แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัสามารถจาํหน่ายสินคา้ไดร้ะยะเวลาใกลเ้คียงกบัปี 2555   

� อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี/การคา้เท่ากบั 6.06 เท่า ซึ� งลดลงจากปี2555 ที�มีอตัราส่วนหมุนเวียน
เจา้หนี/ การคา้เท่ากบั 7.78 เท่า และปี 2554 เท่ากบั 9.30 เท่า แสดงว่าการจ่ายชาํระค่าสินคา้ให้กบัคู่คา้มีอตัรา
หมุนเวียนเจา้หนี/การคา้ตํ�ากวา่ปีก่อนๆ เนื�องจากบริษทัมีความสามารถในการจ่ายชาํระหนี/ตามกาํหนดชาํระ 

� ระยะเวลาชําระหนี/ เฉลี�ยเท่ากับ 60.23 วนั ซึ� งเพิ�มขึ/ นจากปี2555 ที�มีระยะเวลาชําระหนี/ เฉลี�ย
เท่ากบั 46.94 วนั  และปี 2554 เท่ากบั 39.23 วนั แสดงวา่บริษทัไดรั้บเครดิตจากเจา้หนี/การคา้เพิ�มขึ/นจากปีก่อนๆ 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

� อตัรากาํไรขั/นตน้เท่ากบั 18.62 % ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี 2555 ที�มีอตัรากาํไรขั/นตน้เท่ากบั 16.48 % 
และปี2554 เท่ากบั 13.86 % เนื�องจากในปี 2556 บริษทัมีการผลิตสินคา้เต็มกาํลงัการผลิตมีผลทาํใหต้น้ทุนเฉลี�ยต่อ
หน่วยลดลงจากค่าใชจ่้ายคงที�ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั/นตน้เพิ�มขึ/นจากปีก่อนเนื�องจากตน้ทุนขายสินคา้ตํ�าลง 

� อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานปี 2556 เท่ากบั 14.26 % ซึ�งลดลงจากปี 2555 ที�มีอตัรากาํไรจากการ
ดาํเนินงานเท่ากบั 18.05 % แต่มากกว่าปี 2554 ที�มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน เท่ากบั  -29.04 %  เนื�องจาก ในปี 
2555 บริษทัมีกาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราวจาํนวน 112.35 ลา้นบาท มีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยจาํนวน 22.41 ลา้นบาท และกลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 9.76 ลา้นบาท ซึ� งรายการ
ดงักล่าวในปี 2556 ไม่มี  ซึ� งมีผลทาํใหอ้ตัรากาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2556  มากกวา่ปี 2555 ทั/งที�ในปีนี/ ยอดขาย
มากกวา่ปีก่อน 

� อตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 16.73% ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี2555 ที�มีอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั 15.02 % และปี 
2554 เนื�องจากในปี 2556 บริษทัมีการผลิตสินคา้เต็มกาํลงัการผลิตมีผลทาํให้ต้นทุนเฉลี�ยต่อหน่วยลดลงจาก
ค่าใช้จ่ายคงที�ทาํให้อตัรากาํไรขั/นต้นเพิ�มขึ/ นจากปีก่อนเนื�องจากต้นทุนขายสินค้าตํ�าลงในปีนี/  บริษทัฯบนัทึก
ดอกเบี/ ยรับจากเงินฝากสถาบนัการเงินที�ไดรั้บจากเงินเพิ�มทุน จาํนวน 35.23 ลา้นบาท และบนัทึกกาํไรจากการ
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จาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 51.54 ลา้นบาทในปี 2556 บริษทับนัทึกส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 
จาํนวน 27.88 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการลงทุน ซึ� งเป็นผลการดาํเนินงานของบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ซึ� ง
ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 23.88 ลา้นบาท และบริษทั แมคทริค จาํกดั ซึ� งดาํเนินธุรกิจ
เกี�ยวกบั รับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการติดตั/งระบบ จาํนวน 4.00 ลา้นบาท  และมีรายไดภ้าษีเงินได ้จาํนวน 10.23 
ลา้นบาท ซึ�งเกิดจากบริษทัมีภาระการจ่ายภาษีเงินไดที้�อาจเกิดขึ/นลดลง เนื�องจากการจ่ายชาํระของหนี/สงสัยจะสูญ
และผลประโยชนพ์นกังาน 

� อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นเท่ากบั 11.20 % ซึ� งลดลงจากปี2555 ที�มีผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบั 
18.47 % ความสามารถในการทาํกาํไรจากเงินทุนของผูถื้อหุน้ลดลงจากปีก่อนๆ เพราะมีการเพิ�มทุนในปีนี/ทาํให้
สดัส่วนผูถื้อหุน้เพิ�มขึ/น   

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

� อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบั 8.19 % ซึ� งลดลงจากปี2555 ที�มีอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยเ์ท่ากบั 13.79 % เนื�องจากในปีนี/บริษทับริษทัมีสินทรัพยร์วมเพิ�มขึ/นจากการรวมธุรกิจในไตรมาส 4/2556 
มีผลทาํใหอ้ตัราตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปีนี/ลดลงจากปีก่อน 

� อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั 51.73 % ซึ�งเพิ�มขึ/นจากปี2555 ที�มีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยถ์าวรเท่ากบั 38.44 % ในปีนี/บริษทัสามารถนาํสินทรัพยไ์ปใชมี้ประสิทธิภาพเพิ�มขึ/นจากปีก่อน 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

� อตัราส่วนหนี/ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.15 เท่า ซึ� งลดลงจากปี 2555 ที�มีอตัราส่วนหนี/ สิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.22 เท่า  บริษทัไม่มีหนี/ สินจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินทาํใหไ้ม่มีภาระตอ้งจ่ายชาํระ
เงินตน้และดอกเบี/ยมีผลทาํใหอ้ตัราส่วนหนี/ สินต่อส่วนผูถื้อหุน้มีค่าเฉลี�ยตํ�า 

� อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี/ ยเท่ากบั 515.27 เท่า ซึ� งเพิ�มขึ/นจากปี 2555 ที�มีอตัราส่วน
ความสามารถชาํระดอกเบี/ยเท่ากบั 337.37 เท่า บริษทัมีความสามารถเพียงพอที�จะชาํระหนี/ได ้
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ไดร้ับการแต่งตั1ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายวชัรกิติ วชัโรทยั 
ประธานกรรมการ/ 
14 มกราคม 2556 

53 � ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

� ปริญญาโท  M.P.A.(MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION)  ROOSEVELT 
UNIVERSITY, IL U.S.A      

� ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิT  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2542 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั กรมวงัผูใ้หญ ่ สาํนกัพระราชวงั 

2 ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ/ 
26 มีนาคม 2556 

35 � ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of 
California, Berkeley, CA 

� ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of 
California, Berkeley, CA 

� ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

� อบรมหลกัสูตร DAP รุ่นที� 105/2013 

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมคทริค จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 
2552 - 2556 Project Director U and O Corporation, Ltd., Bangkok, 

Thailand 
2550 – 2552 Senior Engineer AMEC Geomatrix Consultants, Inc., 

Oakland, CA 
3 นายกฤษฎา เจริญกลกิจ 

กรรมการและกรรมการบริหาร/ 
17 ตุลาคม 2555 

47 � ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

� ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมคทริค จาํกดั 
2555-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 
2552-ปัจจุบนั ที�ปรึกษาทางการเงิน  บริษทั กฤษดามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
เมษ- ส.ค. 2556 กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
 

บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
(มหาชน) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ไดร้ับการแต่งตั1ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

4 นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกุล 
กรรมการและกรรมการบริหาร/ 
14 มิถุนายน 2555 

48 � ปริญญาตรี อุตสาหกรรมโยธา มหาวิทยาลยัราช
ภฏัจนัทร์เกษม 

ไม่มี ไม่มี 2555-2556 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอท ท ูโฟร์ จาํกดั 
2550 - 2551 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการ บริษทั เทาซนัฮลัล ์เวนเจอร์ จาํกดั 
2549 – 2550 ผูอ้าํนวยการฝ่ายโครงการ บริษทั แมก็ซ์คลัโต ้จาํกดั 

5 นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
24 ตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

61 � Master of Education Curriculum and Teaching 
Methodology, Beijing Languages and Cultural 
University  

� Bachelor of Arts in Chinese languages (Trade & 
Economics), Beijing Languages and Cultural 
University 

� ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

� L.L.B Literature of Law, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
� ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ไม่มี ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ.เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทริ์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.กฤษดามหานคร 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 
2550 -  ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จาํกดั (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั 

(มหาชน) 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โบท๊เฮา้ส์ หวัหิน จาํกดั 
2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นทแ์อนดล์ีส จาํกดั 

(มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท จาํกดั 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กระบี� เซาเทอร์น บีช จาํกดั 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เชียงใหม่ ฮอ็ทสปริง จาํกดั 
2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชั�น จาํกดั 

(มหาชน) 
2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรอสเพค คอนซลัติ1ง จาํกดั 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ไดร้ับการแต่งตั1ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

6 นายชงก์ รังสิพราหมณกุล 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
11 กมุภาพนัธ์ 2556 

47 � ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  OKLAHOMA CITY 
UNIVERSITY 

� ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ 

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2548 – 2554 ที�ปรึกษาทางการเงิน บริษทั ภเูก็ตแฟนตาซี จาํกดั 

7 นายเขมชาติ ธีรพงษ ์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
13 พฤษภาคม 2556 

39 � นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
� นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายระหวา่ง

ประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
� นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจและ

ธุรกิจระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
มหาวิทยาลยัโกรนิงเกน้ ประเทศเนเธอแลนด ์

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

ปัจจุบนั ทนายความ/ที�ปรึกษากฎหมาย - 
2553-ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษปริญญาโท หลกัสูตร

บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต สาขาวิชา
การธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

8 ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์
กรรมการ/ 
13 พฤษภาคม 2556 

45 � ระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตเกียรติ
นิยม (วิศวกรรมโลหการ) กรกฎาคม พ.ศ. 2533 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

� ระดบัปริญญาโท ไดร้ับการยกเวน้จาก 
Massachusetts Institute of Technology 

� ระดบัปริญญาเอก Doctor of Science 
(Metallurgy) พฤษภาคม พ.ศ. 2539 Department 
of Materials Science and Engineering, School of 
Engineering Massachusetts Institute of 
Technology (ทุนรัฐบาลโครงการพฒันาอาจารย์
รุ่นที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2532) 

ไม่มี ไม่มี 2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
Automotive Design and 
Manufacturing Engineering ของ 
International School of Engineering 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Automotive Design and 
Manufacturing Engineering ของ 
International School of Engineering 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2555 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานโครงการ
เชื�อมโยงคณะวศิวกรรมศาสตร์กบั
ภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial 
Liaison Program (ILP) 
 
 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ไดร้ับการแต่งตั1ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุน้ 
(%) 

ความสมัพนัธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 
และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

9 นางรสิกา ประเสริฐสังข ์
รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน/ 
14 มิถุนายน 2555 

39 � ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไม่มี ไม่มี 2554 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2545 - 2554 สมุห์บญัชี บริษทั เอเซีย เอก็โซติค คอร์ปอเรชั�น 
จาํกดั 

10 นายพีรวสั  ธนภตูิ 
ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ
บริการ / สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 
(รักษาการ) 

44 � บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2553 – ปัจจุบนั ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ
บริการ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2550 ผูจ้ดัการทั�วไป บริษทั พี.เค.เอน็. อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 
2538 - 2546 ผูจ้ดัการการตลาด/ 

ผูจ้ดัการทั�วไป 
บริษทั เอกชยัสาลี�สุพรรณ จาํกดั 

11 นางลินจง ศรีสงคราม 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

56 � ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ไม่มี ไม่มี 2541 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2534 – 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย BLM group co., ltd. 
12 นายวิทยา จนัทะอุ่มเมา้ 

รักษาการเลขานุการบริษทั/ 
14 มิถุนายน 2555 

28 � เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไม่มี ไม่มี 2554 – ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกนกัลงทุน
สัมพนัธ์ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 
(มหาชน) 

2551-2554 ผูช้่วยนกัวจิยั/นกัเศรษฐศาสตร์ขนส่ง บริษทั สมาร์ทแพลน คอนซลัแตนท ์
จาํกดั 
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รายละเอียดเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  และบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดบั ชื�อ GEL 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง 

หมายเหตุ 
WWP SUNTECH BORPLOY MCTRIC AQUA EPCO 

1 นายวชัรกิติ วชัโรทยั X        
2 ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช // / / / /    
3 นายกฤษฎา เจริญกลกิจ // /   / /   
4 นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ // /       
5 นายชยัวฒัน ์อศัวินทรางกรู /      /  
6 นายชงก ์รังสิพราหมณกุล /        
7 นายเขมชาติ ธีรพงษ ์ /        
8 ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ /  /      

หมายเหตุ   / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 
 GEL   บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
 WWP  บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 
 SUNTECH บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั 
 BORPLOY บริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั  
 MCTRIC  บริษทั แมคทริค จาํกดั 
 AQUA  บริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 EPCO  บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2   รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

กรรมการของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี�  
ลาํดบั รายชื�อกรรมการ บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั 

1 ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช / / 
2 นายกฤษฎา เจริญกลกิจ /  
3 นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกลุ* /  
4 นายอิทธิพล เดี"ยววณิชย ์  / 
5 นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง  / 

หมายเหตุ / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร 

  *นายจกัริณทร์ ชนนัสิริกุล ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั เมื�อวนัที� 31 มกราคม 2557 
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และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏบัิติงานของบริษทั (Compliance) 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ไดรั้บการแต่งตั/ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
นางสาวพิชญพ์ิมล ชยัเขมรัชต/์ 
รองผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน/ 
 

51 � 2540-2542 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

� 2527-2531 บริหารธุรกิจบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC) วิชาเอกการบญัชี 

2555 – ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิ
เนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

2554-2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั ไทยยานยนตร์ 
เซลส์แอนดเ์ซอร์วิส 

จาํกดั 
2531-2552 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 
Rosa(Thailand)Co.,Ltd. 

(Manufacturing & 
Exporting Company) 

หนา้ที�หลกั 

 วางมาตรฐานการปฏิบติังานและสอบทานการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานที�วางไว ้สอบทานรายงานผล
การตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํเสนอผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ 

รายละเอียดของงาน 

1) จดัทาํแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับการตรวจกาํกบั ดูแล สอบทานการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

2) จดัทาํกระดาษทาํการ สรุปประเดน็ขอ้ตรวจพบ รวมทั/งเสนอวิธีการแกไ้ขที�เหมาะสม 

3) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที�ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การ
สมัภาษณ์ การตรวจนบั การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผา่นการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ 

5) ประสานงานกบัผูจ้ดัการหน่วยรับตรวจ เกี�ยวกบักิจกรรมที�ทาํการตรวจสอบ 

6) ควบคุมการจดัทาํงบประมาณประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7) ทาํหนา้ที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั  

8) ปฏิบติังานอื�น ตามที�ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

1) หุ้นสามญัของบริษทั แมคทริค จํากดั 

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 9/2556 เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้
ทาํการซื�อหุน้ของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุน้ หรือสัดส่วน 32.65 % ของทุนจดทะเบียน ในราคา
รวม 184,000,000 บาท จากบริษทั Twin Glory Investment Ltd. 

เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนและการชาํระมลูค่า 

 บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณามูลค่าสิ�งตอบแทนดว้ยวิธีต่างๆ โดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน วนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 ของบริษทั แมคทริค จาํกดั ดงันี�  

ก.  มลูค่าตามบญัชี (Book value) 
ข.  วิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ทั�งนี�  มูลค่าหุน้ของ บริษทั แมคทริค 

จาํกดั ตามเกณฑต่์างๆ สรุปไดด้งันี�  

วธีิการประเมินมลูค่าหุน้ 
มลูค่าบริษทั 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

1.  วธีิมลูค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 109.20 109.20 

2.  วธีิมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) - 224 - 247 

สรุปสมมติฐาน และประมาณการทางการเงินของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 2556F 2557F 2558F 2559F 2560F 2561F 

สินทรัพยร์วม 470.31 673.38 892.51 1,003.87 1,125.82 1,257.31 
หนี� สินรวม 317.86 373.00 503.89 521.30 543.41 569.02 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 152.41 300.35 388.59 482.54 582.37 688.25 
รายไดร้วม 962.00 1,331.46 1,878.38 1,972.30 2,070.92 2,174.46 
ตน้ทุนขาย และบริการ 889.36 1,217.76 1,699.41 1,784.38 1,873.60 1,967.28 
ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร 57.74 62.00 67.62 69.93 72.32 74.80 
กาํไรสุทธิ 6.96 39.19 88.24 93.94 99.84 105.88 
อตัรากาํไรขั�นตน้ 6.99% 7.98% 8.98% 8.98% 8.98% 8.98% 
อตัรากาํไรสุทธิ 0.73% 2.98% 4.75% 4.82% 4.88% 4.92% 

สมมติฐาน 

1) รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง 

� รายไดปี้ 2556 จะอา้งอิงจากงานที�ไดมี้การลงนามในสัญญาแลว้ โดยบางส่วนเป็นงานต่อเนื�องจากปี 
2555 แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ งานก่อสร้างสาํหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
(“Solar Farm”) 387.98 ลา้นบาท และงานก่อสร้างวางระบบทั�วไปประมาณ 563.30 ลา้นบาท  
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� รายไดปี้ 2557 บริษทัจะมีงานก่อสร้างวางระบบทั�วไปต่อเนื�องจากปี 2556 และงานที�คาดว่าจะได้
สัญญาหลายงาน รวมมูลค่าประมาณ 816.63 ลา้นบาท และคาดว่าจะไดรั้บงานก่อสร้างสําหรับ
โครงการ Solar Farm ที�ประเทศพม่า รวมมูลค่าประมาณ 1,000 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะเริ�มงานได้
ปลายปี 2556 และรับรู้รายไดใ้นปี 2557 ประมาณ 500 ลา้นบาท และตน้ปี 2558 ประมาณ 500 ลา้น
บาท (ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเจรจา) 

� รายไดปี้ 2558 ในส่วนงานก่อสร้างวางระบบทั�วไป จะมีการรับรู้รายไดจ้ากงานตามสัญญาระยะยาว
ของโครงการอสงัหาริมทรัพย ์แห่งหนึ�งบริเวณถนนเพลินจิต ประมาณ 560 ลา้นบาท ต่อเนื�องจากปี 
2557 (มูลค่างานรวมประมาณ 940 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปีตั�งแต่ปี 2557 - 2559) และคาด
ว่าจะมีงานก่อสร้างอื�นๆ อีก จึงกาํหนดใหมี้การเติบโตของรายไดก่้อสร้างทั�วไปประมาณร้อยละ 5 
จากปี 2557 ส่วนรายไดจ้ากงานก่อสร้างสาํหรับงาน Solar Farm คาดว่าจะมีรายไดจ้ากโครงการที�
ประเทศพม่า 500 ลา้นบาท และงาน Solar Farm ในประเทศเพิ�มอีกประมาณ 500 ลา้นบาท  

� รายไดปี้ 2559 - 2561 คาดว่ารายไดง้านก่อสร้างวางระบบทั�วไปจะเติบโตประมาณร้อยละ 5 ต่อปี 
จากงานต่อเนื�องของโครงการอสังหาริมทรัพย ์บริเวณถนนเพลินจิตอีกประมาณ 188 ลา้นบาทในปี 
2559 งานก่อสร้างสาขาใหม่ของห้างสรรพสินคา้โลตสั และงานอื�นๆ ส่วนงาน Solar คาดว่าจะมี
รายไดเ้พิ�มขึ�นเป็น 1,200 ลา้นบาทต่อปี จากการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยที์�
เพิ�มขึ�นในประเทศไทย และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยบริษทัมั�นใจว่ามีความสามารถในการ
ก่อสร้างโครงการ Solar เนื�องจากประสบความสําเร็จในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์นอดีต ทาํให้สามารถรองรับความตอ้งการก่อสร้าง Solar Farm ที�น่าจะมี
เพิ�มขึ�นมากตามแนวนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกให้
ได ้25% ในปี 2564 โดยมีเป้าหมายพฒันา Solar Farm ใหไ้ด ้2,000 เมกกะวตัต ์(มูลค่าโครงการรวม
ประมาณ 120,000 – 140,000 ลา้นบาท: สมมติฐานมูลค่าก่อสร้างประมาณ 60 - 70 ลา้นบาทต่อ
เมกกะวตัต)์ ภายในปี 2564 

2) ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง 

� ปี 2556 กาํหนดให้ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93 ของรายไดรั้บเหมาก่อสร้าง 
ใกลเ้คียงกบัปี 2555 และค่าเฉลี�ยปี 2553 – 2555 โดยในปี 2554 - 2555 บริษทัมีสัดส่วนของตน้ทุน
รับเหมาก่อสร้างเพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ 94.5 และร้อยละ 93.5 ของรายไดรั้บเหมาก่อสร้าง ตามลาํดบั 
เนื�องจากประสบวิกฤตินํ�าท่วมใหญ่ในปี 2554 และการปรับค่าแรงขั�นตํ�าในปี 2555 ในขณะที�ราคา
รับเหมาตามสญัญาส่วนใหญ่มีการกาํหนดไวแ้ลว้ ทาํใหไ้ม่สามารถปรับขึ�นได ้

� ปี 2557 คาดว่าสัดส่วนของตน้ทุนรับเหมาก่อสร้างจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 92 ของรายได้
รับเหมาก่อสร้าง จากการปรับเพิ�มราคารับเหมาก่อสร้าง (สาํหรับงานใหม่ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปรับค่าแรงขั�นตํ�าในปี 2554 - 2555) และสัดส่วนที�เพิ�มขึ�นของงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ Solar 
Farm ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้ที�สูงกวา่งานก่อสร้างวางระบบทั�วไปประมาณร้อยละ 2-3 
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� ปี 2558 เป็นตน้ไป กาํหนดใหส้ัดส่วนของตน้ทุนรับเหมาก่อสร้างจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 91 
ของรายไดรั้บเหมาก่อสร้าง จากสัดส่วนที�เพิ�มขึ�นของงานรับเหมาก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

3) ค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร 

� ค่าใชจ่้ายในการขาย กาํหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 0.75 ของรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้
จากการขาย เท่ากบัค่าเฉลี�ยขอ้มลูในอดีตปี 2554 - 2555 

� ค่าใชจ่้ายในการบริหาร กาํหนดใหป้รับเพิ�มขึ�นประมาณร้อยละ 3 ต่อปี (จากปี 2555) ตามประมาณ
การอตัราเงินเฟ้อประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

4) ค่าใชจ่้ายลงทุน 

บริษทัมิไดมี้การลงทุนใดๆ ที�มีนัยสําคญั กาํหนดให้มีค่าใช้จ่ายลงทุนประมาณ 1 ลา้นบาทต่อปี เพื�อ
ปรับปรุงเครื�องมือและอุปกรณ์ 

5) WACC 

WACC ของบริษทัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 13.01 – 13.36 ต่อปี โดยคาํนวณจาก 

Risk Free Rate (Rf) = อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 47 ปี มีค่าเท่ากบั
ร้อยละ 4.75 ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัที� 8 กรกฎาคม 2556)  

Beta (β)   = 0.58 โดยอา้งอิงจากค่าความแปรปรวน ระหว่างผลตอบแทนรายวนัของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กบัราคาปิดของหุน้ของบริษทัที�นาํมาเปรียบเทียบใน
หมวดรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 15 บริษทั (ค่าเฉลี�ยยอ้นหลงั 1 ปี ถึง
วนัที� 8 กรกฎาคม 2556) โดยคาํนวณ Unlevered Beta ของบริษทัจด
ทะเบียนที�นาํมาเปรียบเทียบ แลว้คาํนวณกลบัดว้ยอตัราส่วนหนี� สินต่อ
ทุนของบริษทั 

Rm    = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลี�ยยอ้นหลงั 28 
ปี ตั�งแต่ปี 2528 – เดือนกรกฎาคม 2556 ซึ�งเท่ากบัร้อยละ 19.59 ต่อปี  

Kd    = อตัราดอกเบี�ยเงินกูเ้ฉลี�ยของบริษทั ซึ� งอยูร่ะหวา่งร้อยละ 7 – 7.28 ต่อปี 

Re    =  ร้อยละ 13.36 ต่อปี  

ซึ� งบริษทัที�ปรึกษาการเงินไดก้าํหนดราคาที�เหมาะสมโดยไดป้ระเมินราคาเท่ากบั 224 - 247 บาทต่อหุน้ แต่
บริษทัไดท้าํการต่อรองราคาซื�อหุน้ดงักล่าวแลว้ในราคาหุน้ละ 230 บาท ผูข้ายตกลงขายในราคารวมที� 184 ลา้นบาท 
ซึ�งอยูใ่นระดบัราคาประเมินมลูค่าหุน้ที�ที�ปรึกษาการเงินประเมินมลูค่าหุน้ 

  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเป็นราคาที�เหมาะสมและสามารถยอมรับได ้เนื�องจากเป็นราคาอยู่
ระหวา่งมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที�ประเมินโดยที�ปรึกษาการเงินอิสระ (บริษทั สีลม แอด๊ไวเซอร์รี�  จาํกดั) 
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2) หุ้นสามญัของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จํากดั 

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั� งที� 16/2556 เมื�อ
วนัที� 31 ตุลาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ทาํการซื�อหุน้ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั จาํนวน 32,600,000 
หุน้ หรือสดัส่วน 100 % ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 459,359,992 บาท จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 6 ราย 

เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนและการชาํระมลูค่า 

บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารพิจารณามูลค่าสิ�งตอบแทนดว้ยวิธีต่างๆ โดยอา้งอิงจากฐานะทางการเงิน วนัที� 
31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ดงันี�  

ก. มลูค่าตามบญัชี (Book value) 

                ข.      วิธีมลูค่าปรับมลูค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value) 

ทั�งนี�  มลูค่าหุน้ของ บริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ตามเกณฑต่์างๆ สรุปไดด้งันี�  

วิธีการประเมินมลูค่าหุน้ 
มลูค่าบริษทั 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าหุน้  
(บาทต่อหุน้) 

1.  วิธีมูลค่าหุน้ตามบญัชี (Book Value Approach) 120.452 3.694 
2.  วิธีปรับมูลค่าตามบญัชี ( Adjusted Book Value Approach) 566.046 17.363 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าเป็นราคาที�เหมาะสมและสามารถยอมรับได ้เนื�องจากเป็นราคาที�ตํ�า
กวา่มลูค่าที�ปรับมลูค่าทางบญัชีที�ประเมินทรัพยสิ์นโดยบริษทัประเมินอิสระคือ บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั ซึ� ง
เป็นบริษทัประเมินที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต.  

บริษทัไดน้าํราคาประเมินทรัพยสิ์น ซึ�งประเมินโดยบริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั มลูค่ารวม 631,660,000 
บาทมาปรับในมลูค่าสินทรัพยบ์ริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ซึ�งประกอบดว้ย  

1) ที�ดินจาํนวน 3 แปลง เนื�อที�รวม 120-0-57 ไร่ หรือ 48,057 ตารางวา พร้อมสิ�งปลกูสร้าง โดยใชวิ้ธี
วิเคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) ซึ� งมีมลูค่าประเมินเท่ากบั 491,200,000 บาท 

2) เครื� องจักรตามรายการทรัพย์สินทางบัญชี ประกอบด้วยเครื� องจักร 57 รายการ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ� งมีมลูค่าประเมินเท่ากบั 140,460,000 บาท 

การประเมินมลูค่าที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง 

บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดัไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที�ประเมินมูลค่า  เช่น  
ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรัพยสิ์น ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ หรือนาํไปพฒันาใช้
ประโยชน์ สภาพการตลาดทั�วๆไป พร้อมเงื�อนไขขอ้จาํกดัต่างๆ และสมมติฐานเพิ�มเติมพิเศษ หรือเงื�อนไขพิเศษ
เฉพาะการประเมินเพื�อเลือกใชวิ้ธีการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�ไดรั้บการว่าจา้ง 
อนัเป็นเงื�อนไขสาํคญัที�จะนาํไปสู่การใหค้วามเห็นอย่างเป็นระบบและสรุปมูลค่าทรัพยสิ์นในขั�นสุดทา้ยของการ
ประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาด โดยในการประเมินครั� งนี�   บริษทั  เค.พี.แอพไพรซัล จาํกดั  เลือก  ใช้วิธีการ
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ประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพยสิ์น  คือ  วิธีวิเคราะห์จากตน้ทุน (Cost Approach) โดยไดท้าํการ
สาํรวจขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกลเ้คียงจาํนวน 11 ขอ้มลู เพื�อทาํการวิเคราะห์ ดงันี�  

ขอ้มลูที� ประเภททรัพยสิ์น ที�ตั�ง 
เนื�อที� 

(ตารางวา) 
ราคาเสนอขาย 
(บาท/ตารางวา) 

1 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 40,000 8,250 
2 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี เฟส 2 32,000 8,250 
3 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 4,400 16,250 
4 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 20,000 8,000 
5 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 8,000 8,000 
6 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  2,000 8,000 
7 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี�  10,000 7,500 
8 ที�ดินวา่งเปล่า นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 20,000 7,000 
9 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนสายแหลมฉบงั-หุบบอน 9,600 10,000 

10 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 159,200 12,500 
11 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 16,413 17,500 

หมายเหตุ:  บริษทั เค.ที.แอพไพรซัล จาํกัดไดป้ระเมินมูลค่าตลาดของที�ดินจาํนวน 3 แปลง เนื�อที� 48,057 ตารางวา ของบริษทั ซัน
เทค เมทลัส์ จาํกดั ตารางวาละ 8,000 บาท และมูลค่าตลาดของสาธารณูปโภคบนที�ดินตารางวาละ 1,500 บาท พร้อมทั�ง
สิ�งปลูกสร้างจาํนวน 17 รายการบนที�ดิน มลูค่า 34,658,000 บาท รวมเป็นมลูค่าทั�งสิ�น 491,200,000 บาท (ปัดเศษ) 

การประเมินมลูค่าเครื�องจกัรจาํนวน 57 รายการ 

บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดัพิจารณาถึงขอ้มลูตลาดในการซื�อขายทรัพยสิ์น ที�มีรายการใกลเ้คียงในตลาดมือสอง 
แลว้ทาํการปรับค่าความแตกต่างในการซื� อขายเปลี�ยนมือซึ� งจะได้วนัที�ซื� อขาย และความแตกต่างของรายการ
ทรัพยสิ์นที�มีการซื�อขายเปลี�ยนมือ ซึ�งการประเมินมลูค่าตลาด ตามสภาพการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั และมูลค่าบงัคบั
ขาย ไดท้าํการรวบรวมและวิเคราะห์การซื�อขายเปลี�ยนมือในหลายรูปแบบเพื�อให้ไดมู้ลค่าประเมิน ณ กรณีที�มี
ขอ้มูลการเปลี�ยนมือในตลาดเพียงพอ ผูป้ระเมินไดท้าํการเปรียบเทียบ ระหว่างทรัพยสิ์นที�ประเมินราคากบัขอ้มูล
เปรียบเทียบกจ็ะไดม้ลูค่าที�ระบุ ในกรณีที�ไม่มีขอ้มลูตลาดที�สามารถเปรียบเทียบไดโ้ดยตรง ทางผูป้ระเมินไดท้าํการ
เปรียบเทียบมลูค่าตลาดตามสดัส่วนของมูลค่าทดแทนของทรัพยสิ์นที�ประเมินราคา กบัสัดส่วนราคาของทรัพยสิ์น
ที�นาํมาเปรียบเทียบในตลาดมือสองกบัราคาใหม่ ในการเปรียบเทียบดงักล่าวจะตั�งอยู่บนสมมุติฐานว่ารายการ
ทรัพยสิ์นมีรายการเหมือนหรือมีรายละเอียดใกลเ้คียงกบัรายการที�มีอยู่ในตลาด และจะถือว่าเป็นมูลค่าตลาดที�
เหมาะสมของทรัพยสิ์น อนึ� งมูลค่านี� รวมค่าใชจ่้ายทั�งโดยตรงและโดยออ้มทั�งหมด เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกอบและ
ติดตั�งฯลฯ เพื�อใหเ้ครื�องจกัรและอุปกรณ์ทาํงานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ มูลค่าดงักล่าวจึงเป็นมูลค่าของเครื�องจกัรและ
อุปกรณ์ซึ�งมีการใชง้านอยา่งต่อเนื�อง โดยการประเมินครั� งนี�  บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั เลือกใชวิ้ธีการประเมิน
มูลค่าที�เหมาะกบัลกัษณะของทรัพยสิ์น คือ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยขอ้มูลตลาด
เปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าไดจ้ากการวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาตลาดของเครื�องจกัร แบบและรุ่นเดียวกนั 
หรือเครื�องจกัรที�สามารถใชแ้ทนกนัได ้โดยสอบถามผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย โดยใชสู้ตรคาํนวณหักค่าเสื�อม
ราคา ดงันี�  
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FMV  =  RCN x P x F x E 
P  = (1-n/N) x C 
FMV =  มลูค่าตลาด (Fair Market Value) 
RCN = ตน้ทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) 
P = ค่าเสื�อมราคาทางกายภาพ (Physical Deterioration) 
F = ค่าเสื�อมราคาทางประโยชนใ์ชส้อย (Functional Obsolescence) 
E = ค่าเสื�อมราคาทางเศรษฐกิจ (Economic Obsolescence) 
n = อายตุามระยะเวลาการใชง้าน (Chronological Age) 
N = อายกุารใชง้านทางกายภาพ (Physical Life) 
C = ปัจจยัทางสภาพ (Condition Factor) 

และทางบริษทันาํราคาประเมิน มาใชป้รับมลูค่าทางบญัชี ดงันี�  
 ลา้นบาท 
มลูค่าหุน้ตามบญัชี 120.45 
หกั ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 186.07 
บวก มลูค่าประเมินทรัพยสิ์น 631.66 
มลูค่าบริษทั ( Adjusted Book Value Approach) 566.04 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ของบริษทั ซนัเทค เมทลัส์ จาํกดั ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2555 
ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2555 ลา้นบาท 

� ที�ดิน 129.30 
� อาคารและส่วนปรับปรุง 10.33 
� เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 45.70 
� อุปกรณ์สาํนกังาน 0.54 
� ยานพาหนะ 0.20 

รวม 186.07 

ทั�งนี� เนื�องจากบริษทัเขา้ทาํการซื�อหุ้นของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั สัดส่วน 100% จากผูถื้อหุ้นเดิม
จาํนวน 6 ราย ประกอบกบัราคาประเมินของบริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดันั�น เป็นราคาประเมินทรัพยสิ์นไม่ใช่
การประเมินราคาหุ้น ดงันั�นบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งนาํราคาประเมินทรัพยสิ์นดงักล่าวมาปรับมูลค่าหุ้นตามบญัชี 
เพื�อใหท้ราบถึงมูลค่าที�เหมาะสมของหุน้ดงักล่าว ซึ� งเหตุผลที�บริษทัใชวิ้ธีนี� เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา เนื�องจาก
วตัถุประสงค์ของบริษทัคือ ตอ้งการที�จะซื� อสินทรัพยที์�เป็นสินทรัพยห์ลกัของบริษทั Suntech คือ ที� ดิน และ 
เครื� องจกัร แต่เนื�องจากทางบริษทัตอ้งการประหยดัตน้ทุนค่าธรรมเนียมโอน และประกอบกบั Suntech มีสิทธิ
ประโยชนท์างภาษี (Tax shield) เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในกรณีบริษทั Suntech  มีผลประกอบการกาํไรในอนาคต 
ดงันั�นทางบริษทัจึงตดัสินใจซื�อบริษทั Suntech แทน จึงไดใ้ชวิ้ธีการปรับมลูค่าทางบญัชี เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา  
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3) ที�ดินว่างเปล่าจํานวน 6 แปลง เนื5อที�รวม 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892.00 ตารางวา  

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั� งที� 16/2556 เมื�อ
วนัที� 31 ตุลาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
เป็นผูมี้อาํนาจในการเจรจา จดัทาํ ลงนาม เอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อที�ดินว่างเปล่าจาํนวน 6 แปลง เนื�อที�
รวม 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892.00 ตารางวา โฉนดที�ดินเลขที� 4024, 11741, 11742, 11745, 11746, และ 11747 
ตั�งอยู่ที� ถนนคลองวดัพลบั ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆที�จาํเป็น และ/หรือเกี�ยวเนื�องกบัการซื�อที�ดินดงักล่าว โดยมีเงื�อนไข
วา่ ราคาซื�อ/ขายจะตอ้งไม่เกินกวา่ราคาประเมินที�ดินที�ประเมินโดยบริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั  

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที� 3/2556 เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการซื�อที�ดิน
ดงักล่าว ในราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 438.92 ลา้นบาท จากนางสาวภสันนัทน ์ศตเธียรวิทย ์

เกณฑที์�ใชใ้นการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทนและการชาํระมลูค่า 

 ที�ดินเปล่า 6 แปลง รวมพื�นที�ทั�งหมด 109-2-92.0 ไร่ หรือ 43,892 ตารางวา บนถนนคลองวดัพลบั ถนนสาย
ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานีโดยมีรายละเอียดสรุปดงันี�  

รายละเอียด เนื�อที� (ไร่) เนื�อที� (ตารางวา) ราคาต่อหน่วย มลูค่าประเมิน ภาระผกูพนั 
โฉนดเลขที� 4024 1-1-27.0 527.0 10,750.00 บาท/ตารางวา     5,665,250  ไม่มี 
โฉนดเลขที� 11741 25-3-52.0 10,352.0 10,750.00 บาท/ตารางวา  111,284,000  ไม่มี 
โฉนดเลขที� 11742 14-0-54.0 5,654.0 10,750.00 บาท/ตารางวา    60,780,500  ไม่มี 
โฉนดเลขที� 11745 22-3-03.0 9,103.0 10,000.00 บาท/ตารางวา    91,030,000  ไม่มี 
โฉนดเลขที� 11746 21-0-76.0 8,476.0 10,000.00 บาท/ตารางวา    84,760,000  ไม่มี 
โฉนดเลขที� 11747 24-1-80.0 9,780.0 10,000.00 บาท/ตารางวา    97,800,000  ไม่มี 

รวม 109-2-92 ไร่ 43,892.0 - * 451,300,000 (ปัดเศษ) - 
หมายเหตุ  *  มลูค่าที�ดินตามราคาประเมินโดยบริษทั เค ที แอพไพรซลั จาํกดั ( “ผูป้ระเมินอิสระ”) ตามรายงานเลขที� KT 5610036 

ลงวนัที� 30 ตุลาคม 2556 

 
การประเมินมลูค่าที�ดิน 
บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั ไดต้รวจสอบและพิจารณาปัจจยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นที�ประเมินมูลค่า เช่น 
ลกัษณะสิทธิตามกฎหมาย ลกัษณะเฉพาะของทรัพยสิ์น ความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ หรือนาํไปพฒันาใช้
ประโยชน์ สภาพการตลาดทั�วๆไป พร้อมเงื�อนไขขอ้จาํกดัต่างๆและสมมติฐานเพิ�มเติม/พิเศษหรือเงื�อนไขพิเศษ
เฉพาะการประเมิน เพื�อเลือกใชวิ้ธีการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�ไดรั้บการว่าจา้ง 
อนัเป็นเงื�อนไขสาํคญัที�จะนาํไปสู่การใหค้วามเห็นอย่างเป็นระบบและสรุปมูลค่าทรัพยสิ์นในขั�นสุดทา้ยของการ
ประเมินเพื�อกาํหนดมูลค่าตลาด โดยในการประเมินครั� งนี�  บริษทั เค.ที.แอพไพรซลั จาํกดั เลือกใชวิ้ธีการประเมิน
มูลค่าที�เหมาะสมกบัลกัษณะของทรัพยสิ์น คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยผูป้ระเมินไดท้าํ
การสาํรวจขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกลเ้คียงเพื�อทาํการวิเคราะห์จาํนวน 7 ขอ้มลู ดงันี�  
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ขอ้มูลราคาตลาดเปรียบเทียบในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

ลาํดบั ประเภททรัพยสิ์น ที�ตั�ง เนื�อที�ดิน 
ราคาเสนอขาย 
(บาท/ตร.ว.) 

ขอ้มูลที� 1 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) 3,054 ตารางวา 30,000 บาท/ตร.ว. 
ขอ้มูลที� 2 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) 8,000 ตารางวา 13,750 บาท/ตร.ว. 
ขอ้มูลที� 3 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) 1,316 ตารางวา 16,250 บาท/ตร.ว. 
ขอ้มูลที� 4 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนบา้นปากอาจ 17,300 ตารางวา 11,250 บาท/ตร.ว. 
ขอ้มูลที� 5 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนคลองเปรมประชากร 8,000 ตารางวา 10,000 บาท/ตร.ว. 
ขอ้มูลที� 6 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนคลองเปรมประชากร 3,600 ตารางวา 13,750 บาท/ตร.ว. 
ขอ้มูลที� 7 ที�ดินวา่งเปล่า ถนนคลองเปรมประชากร 8,000 ตารางวา 16,900 บาท/ตร.ว. 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอ
รับรองวา่ ขอ้มลูความดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้)นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที)ควรตอ้งแจง้
ในสาระสาํคญั นอกจากนี�บริษทัขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที)เป็น
สาระสําคญัทั�งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ) งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สําคญัของระบบการ
ควบคุมภายในที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการนี� เพื)อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที)บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  
บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายวฒิุชยั เศรษฐบุตรเป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ชื)อของนายวุฒิชยั เศรษฐบุตรกาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที)ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้                    

ชื)อ ตาํแหน่ง ลายมือชื)อ 

1. นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน ์ กรรมการ ………………………… 

2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการ ………………………… 

 

ผู้รับมอบอํานาจ 

ชื)อ ตาํแหน่ง ลายมือชื)อ 

นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทั ………………………… 
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เอกสารแนบ 5   อื�นๆ 
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