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ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ    หน้าที� 1 

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 ทาํการผลิต

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ซึ� งขณะนั�นนาํมาใชแ้ทนเสาเข็มไม ้บริษทัฯไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บอนุญาต

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2534 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (วสัดุก่อสร้าง) 

และทาํการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท แบ่งเป็น              

หุน้สามญั 18 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 5,856,554,582.75 บาท และทุนชาํระแลว้ 4,728,445,264.70 

บาท แบ่งเป็น 5,562,876,782 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.85 บาท บริษทัฯ มีใบสําคญัแสดงสิทธิในการใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญั              

รุ่นที� 4 จาํนวน 1,327,187,433 หน่วย ซึ�งซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในชื�อ “GEL-W4” 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การผลิตวสัดุก่อสร้าง เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ผลิตภณัฑพื์�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน  

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษทั 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ไดริ้เริ�มการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง โดยเป็นผูน้าํเทคโนโลยี

และนวตักรรมใหม่ๆ ที�มีมาตรฐานเขา้สู่วงการก่อสร้าง บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพอย่างต่อเนื�อง อาทิเช่น 

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง, ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้, ผลิตภณัฑพื์�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป, พื�นคอนกรีตอดัแรง

ในที�ชนิดไร้คาน พื�นกึ�งสําเร็จรูปอลัฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตวั  ฯลฯ โดยไดรั้บการรับรองระบบบริหาร

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) หรือ Thai Industrail Standards               

( TIS ) 

 วสัิยทัศน์  

                 เราจะทาํใหก้ารก่อสร้างเป็นเรื�องง่าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่าที�สุด 

 พนัธกจิ  

บริษทัมีความมุ่งมั�นในการดาํเนินงานใหส้าํเร็จผล โดยผา่นแนวคิด 

 Total Solution Provider : เราจะเป็นศูนยร์วมในการใหบ้ริการและใหค้าํปรึกษาแก่ลูกคา้ เพื�อใหลู้กคา้

สามารถควบคุม ตน้ทุน และระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที�วางไว ้ใหเ้กิดคุณภาพสูงสุด 
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 เป็นที�หนึ� งในใจลูกคา้ : เราจะผลิตสินคา้และให้บริการเพื�อทาํให้ลูกคา้ไดรั้บความความพึงพอใจ

สูงสุด 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาที�สําคญั 

  1.2.1  ปี 2557 

1) การเปลี�ยนแปลงทุนเรือนหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัที� 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติที�สาํคญัสรุปไดด้งันี�  

(1) มีมติลดทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายซึ� งไม่ไดส้าํรองไวส้าํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิ หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ก่อนการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 54,450,375,420 บาทจากทุนจดทะเบียน

จาํนวน 212,807,755,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 158,357,380,080 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิได้

ออกจาํหน่ายจาํนวน 1,815,012,514 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท  ดงันี�  

- หุ้นสามญัเพิ�มทุนซึ� งจัดสรรให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที�ยงัมิได้

ออกจาํหน่ายจาํนวน 1,815,000,000 หุน้ 

- หุน้รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 ส่วนเกิน จาํนวน 12,514 หุน้  

ตามที�บริษทัฯไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมและ  ผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 โดยสามารถจดัสรร

ไดท้ั�งสิ�นจาํนวน 1,327,187,433 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 ที�ไม่ไดจ้ดัสรรและไดด้าํเนินการยกเลิก

แลว้จาํนวนทั�งสิ�น 12,514 หน่วย ดงันั�นจึงมีหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W4 ส่วนเกิน 

จาํนวน 12,514 หุน้ ซึ� งบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 

(2)   มีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 66,821,547,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

158,357,380,080 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 225,178,927,170 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัทั�งหมดจาํนวน 7,505,964,239 

หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่จาํนวน 2,227,384,903 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ  

30 บาท ซึ�งบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม 2557 

(3)   มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 412,384,903 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท เพื�อรองรับ

การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที�เพิ�มขึ�นจากการปรับสิทธิตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดสิทธิของ  

GEN-W3 ซึ�งปัจจุบนัมีหุน้คงเหลือที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิจาํนวน 203,622,795 หุน้ โดยภายหลงัการเพิ�มทุน

จะมีหุน้ที�สาํรองไวเ้พื�อรองรับการใชสิ้ทธิ GEN-W3 จาํนวนทั�งสิ�น 616,007,698 หุน้ 

 เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 บริษทัทาํการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

รุ่นที� 3 (GEN-W3) ตามขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ 4.2 (ข) หนา้ที� 15 เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัที�ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม และ/หรือประชาชนทั�วไป และ/หรือบุคคลในวงจาํกดั โดยราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออกใหม่ตํ�ากว่าร้อยละ

90 ของ“ราคาตลาดของหุน้สามญับริษทั” และขอ้ 4.2 (ค) หนา้ที� 17 เมื�อบริษทัฯ เสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ 
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ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือบุคคลใดๆ โดยที�หลกัทรัพยน์ั�นใหสิ้ทธิที�จะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการ

ซื�อหุน้สามญั เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั โดยราคาเฉลี�ยต่อหุน้ของหุน้สามญัที�ออก

ใหม่เพื�อรองรับสิทธิดงักล่าวตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ  “ราคาตลาดของหุ้นสามญับริษทัฯ” เพื�อรักษาสิทธิของผูถื้อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เป็นดงันี�  

-   อตัราการใชสิ้ทธิใหม่   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซื�อหุน้สามญัได ้1.066 หุน้ 

-  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่            0.937   บาทต่อหุน้ 

  อนึ�งบริษทัฯ มีใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ซึ�งจดทะเบียนไวก้บัตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 577,868,385 หน่วย 

การปรับสิทธิดงักล่าวจึงทาํใหจ้าํนวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิไม่เพียงพอ ดงันั�นบริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มจาํนวนหุน้เพื�อ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ดงักล่าว ซึ� งบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์

เมื�อวนัที�    2 พฤษภาคม 2557 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวนไม่เกิน 1,815,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท ทั�งจาํนวน

หรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นกัลงทุนประเภทสถาบนั 

(นกัลงทุน) ซึ� งเป็นบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 28/2551 

เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ ลงวนัที� 15 ธนัวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ตํ�ากว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ� งเป็นหุ้นที�ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายจาํนวน 1,815,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ           

30 บาท ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เมื�อวนัที� 26 มีนาคม 2556 ที�เสนอเพิ�มทุนกลบัเขา้มาตามเดิม โดย

มีวตัถุประสงคด์งันี�  

 เพื�อการประกอบธุรกิจและรองรับการขยายตวัของบริษทัฯ 

 เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

 ลงทุนหรือร่วมลงทุนในหลกัทรัพยห์รือในกิจการต่าง ๆ ที�มีศกัยภาพและโอกาสที�จะเจริญเติบโตและ

มีแนวโนม้ที�จะไดรั้บผลตอบแทนที�สูง 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,815,000,000 หุน้ ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการใหแ้ลว้

เสร็จก่อนการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าหุน้ จากมลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท เป็นมลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 

บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที�ตํ�ากว่ามูลค่าหุน้ที�ตราไวข้อง

บริษทัฯ ซึ�งบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามและไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) อยา่งไรกดี็ราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นราคาที�ไม่ตํ�ากว่า       

ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย์

เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2557 และไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวทั�งสิ�นจาํนวน 998,250,006 บาท  

(4) มีมติเห็นชอบใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้จาก

มลูค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุน้และลดขาดทุนสะสม 

เนื�องจาก การลดมูลค่าหุน้จะกระทาํภายหลงัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนใหก้บันกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแลว้ ซึ� งจะทาํให้

ส่วนตํ�ามลูค่าหุน้ของบริษทัฯ เพิ�มขึ�น ดงันั�นหากบริษทัฯ จะลา้งส่วนตํ�ามูลค่าหุน้และขาดทุนสะสมใหห้มด บริษทัฯ จึง

จาํเป็นตอ้งลดพาร์เหลือ 0.85 บาท  
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ทั�งนี� หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 1,815,000,000 หุ้น ให้แก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) เป็นไปตามแผนที�วางไว ้การประมาณการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้ จากมูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้

ละ 30 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท เพื�อลดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุน้และลดขาดทุนสะสมมีรายละเอียดการ

คาํนวณดงันี�  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น (บาท) 
31 ธ.ค.2556 

(3,747,769,108 หุ้น) 

ส่วนเกนิหัก 

ส่วนตํ�ามูลค่าหุ้น 

เพิ�มทุน PP 

(1,815,000,000 หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้ 

30 บาท 

(5,562,769,108 หุ้น) 

มูลค่าที�ตราไว้ 

0.85 บาท 

(5,562,769,108 หุ้น) 

การล้าง 

ขาดทุนสะสม 

ทุนชําระแล้ว 112,433,073,240 112,433,073,240 54,450,000,000 166,883,073,240 4,728,353,742       162,154,719,498 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 31,729,260    120,880,399  

ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้น (108,663,577,046) (108,631,847,786) (53,278,521,669) (161,910,369,455)       (161,910,369,455) 

ขาดทุนสะสม (123,469,644) (123,469,644)  (123,469,644)             (123,469,644) 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 130,405 130,405  130,405 130,405 120,880,399 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัท  3,677,886,215 3,677,886,215  4,849,364,546 4,849,364,546  

ราคาตลาดเฉลี�ย 7 วนั (24 ก.พ. – 4 ม.ีค. 2557)   0.7172    

ราคา PP ร้อยละ 90   0.6454    

 

จากประมาณการขา้งตน้ เมื�อมีการลดมลูค่าหุน้จากมูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้น้ละ 30 บาท เป็นมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท 

จะมีส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการลดทุนจาํนวน 162,154,719,498 บาท เมื�อนาํมาหกัลบกบัส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุน้คงเหลือจาํนวน 

161,910,369,455 บาท และหักลบขาดทุนสะสมจาํนวน 123,469,644 บาท จะทาํให้ยอดขาดทุนสะสมของบริษทัฯ หมดไป 

และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 120,880,399 บาท ซึ� งบริษทัฯ ได้จดทะเบียนเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไวก้ับ

กระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 23 กนัยายน 2557 

1.2.2  ปี 2558 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัที� 24 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติที�สาํคญัสรุปไดด้งันี�  

 (1) จดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี  2557 

โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 การจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวนไม่น้อยกว่า 5% ของกาํไรสะสมสุทธิ เป็น

จาํนวนทั�งสิ�น 6,500,000 บาท 

 การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัจดทะเบียนและชาํระแลว้

ทั� งหมดจํานวน 5,562,876,782 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ� งสตางค์) รวมเป็นเงินทั� งสิ� น

55,628,767.82 บาท อตัราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ ซึ� งการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 

22.77 ของกาํไรสุทธิของปี 2557 เป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 244,274,818 บาท  

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย และ

บริษทัฯ ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั�งนี� ใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต” และ

การเงินปันผลจะจ่ายใหต้ามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั  
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(2) ลดทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายซึ�งไม่ไดส้าํรองไวส้าํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ จาํนวน 523,515,020.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 6,380,069,603.15 บาทเป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน 5,856,554,582.75 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 615,900,024 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้             

หุน้ละ 0.85 บาท ดงัมีรายละเอียดดงันี�  

 หุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที�หมดอายุตั�งแต่วนัที� 14 พฤษภาคม 2557 

ตามที�บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั GEN-W3 จาํนวน 577,868,385 หน่วย โดยไม่คิด

มูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้น ณ วนัที�  16 พฤษภาคม 2554  โดยอตัราการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ                     

1 หน่วยต่อ 1.066 หุน้สามญัในราคาหุน้ละ 0.937 บาทนั�น ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั GEN-W3 ไดห้มดอายุ

ลงตั�งแต่วนัที� 14 พฤษภาคม 2557 และคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิ GEN-W3 ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ จาํนวน 

577,767,376 หน่วย ซึ� งพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 ทั�งจาํนวน โดยมี

จาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ 615,900,024 หุน้  ซึ� งบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯเมื�อ

วนัที� 11 พฤษภาคม 2558  

 

การเปลี�ยนแปลงของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

 เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

(GEL-W3) จาํนวนไม่เกิน 939,119,305 หน่วยใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัเดิมที�ใชสิ้ทธิจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ที�

มีรายชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยไม่คิดมูลค่าในอตัรา 2 หุ้นสามญัใหม่ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหมี้การซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จาํนวน 577,868,385 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 361,250,920 หน่วย บริษทัฯไดท้าํการยกเลิกแลว้ทั�งจาํนวน ซึ� งใบสาํคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอาย ุ3 ปี นบัตั�งแต่ วนัที� 16 พฤษภาคม 2554 และสามารถใช้

สิทธิได้ทุกเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิ ครั� งแรกในวนัที�              

30 ธนัวาคม 2554  ส่วนการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัที� 14 พฤษภาคม 2557 ซึ� งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบั

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.00 บาทต่อหุน้ มีผลตั�งแต่วนัที� 30 ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป 

อยา่งไรกต็าม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงไดใ้นกรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

    เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 บริษทัฯทาํการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่น

ที� 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� 14 พฤษภาคม 2557 ซึ� งเป็นวนัสุดทา้ยที�สามารถใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของ

บริษทัฯ (GEL-W3)  มีผูใ้ชสิ้ทธิทั�งหมดจาํนวน 6 ราย เป็นจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�งหมด 101,009 หน่วย นบัเป็น
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จาํนวนหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิ 107,674 หุน้ ภายหลงัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นหุน้สามญั

ในครั� งสุดทา้ยนี� คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (GEL-W3) ที�ยงัไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

จาํนวน 577,767,376 หน่วย ซึ� งพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 ทั�งจาํนวน 

โดยมีจาํนวนหุน้สามญัรองรับการใชสิ้ทธิคงเหลือ 615,900,024 หุน้ ซึ� งบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2558  

  

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

 เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

(GEL-W4) จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อสิทธิ

ในการรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิในวนัที� 10 เมษายน 2556 โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิมต่อ             

1 หน่วย และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนการจองหุน้เพิ�ม

ทุนใหม่ 2 หุ้นไดรั้บใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิให้มีการซื�อขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 1,327,187,433 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 12,514 หน่วย บริษทัไดท้าํการยกเลิก

แลว้ทั�งจาํนวน ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั�งแต่ วนัที� 10 

มิถุนายน 2556 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธนัวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถใช้

สิทธิ ครั� งแรกในวนัที� 30 ธนัวาคม 2556  ส่วนการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้นวนัที� 9 มิถุนายน 2559 ซึ� งอตัรา

การใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 1.20 บาทต่อหุ้น มีผลตั�งแต่วนัที� 30 

ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี�ยนแปลงไดใ้นกรณีที�มีการปรับเปลี�ยน

เงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ (GEL-W4) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี

จาํนวน 1,327,187,433 หน่วย  

3) การพฒันาที�สําคัญ 

ปี 2557 

3.1)  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2557 เมื�อวนัที�            

21 มกราคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการซื�อที�ดินว่างเปล่าจาํนวน 3 แปลง เนื�อที�รวม 46 – 1 – 45.8 ไร่ หรือ 18,545.8 ตาราง

วา โฉนดที�ดินเลขที� 4023, 4040 และ 11743 ตั�งอยูที่� ถนนคลองวดัพลบั ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบล

เชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในราคาไร่ละ 4 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 185,458,000 บาท จาก    

นายอดิศกัดิ�  อภิวฒัน์การุญ นอกจากนี�คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลงทุนพฒันาที�ดินในวงเงินจาํนวน 50 

ลา้นบาท และไดมี้มติอนุมติัการซื�อเครื�องจกัรผลิตตะแกรงเหลก็สาํเร็จรูป (Wire Mesh) ในวงเงินจาํนวน 70 ลา้นบาท 

 โดยเหตุผลและความจําเป็นที�บริษัทฯจะเข้าซื� อที� ดินว่างเปล่าจํานวน  3 แปลง เพิ�มเติมอีก เนื�องจาก 

วตัถุประสงค์ที�บริษทัฯไดซื้�อที�ดินจาํนวน 109-2-92.0 ไร่ ในการอนุมติัรายการในคราวที�แลว้ ไวใ้ชเ้พื�อรองรับการ

ประกอบธุรกิจการขยายกาํลงัการผลิตเพื�อผลิตชิ�นส่วนสาํเร็จรูปตลอดจนขยายกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑอื์�นที�บริษทัฯได้
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ดาํเนินกิจการอยู่ และยงัใชเ้พื�อรองรับในกรณีการยา้ยธุรกิจที�ประกอบธุรกิจบนที�ตั�งของโรงงานเดิมในบางผลิตภณัฑ์

ดว้ย แต่เนื�องจากในปัจจุบนัสัญญาเช่าที�ดินที�ตั�งโรงงานซึ� งจะครบกาํหนดปี 2557 ทางผูใ้ห้เช่ายงัไม่ไดต่้อสัญญาเช่า

ให้กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจึงจาํเป็นตอ้งวางแผนในระยะยาวไวเ้พื�อรองรับการยา้ยโรงงานทั�งหมดโดยเฉพาะ

โรงงานผลิตเสาเข็มทั�งหมด แต่เนื�องจากรูปที�ดินที�บริษทัมีอยู่ในปัจจุบนั มีขอ้จาํกดัมีความยาวที�ดินไม่เพียงพอสาํหรับ

การตั�งโรงงานเพื�อผลิตและเก็บสต๊อกของเสาเข็มทั�งหมดได ้ประกอบกบัหากบริษทัฯไดที้�ดินดงักล่าวมาเพิ�มก็จะทาํให้

รูปของที�ดินทั�งหมดในภาพรวมมีรูปที�ดินที�สมบูรณ์มากขึ�น(เป็นรูปสี� เหลี�ยม) และจะเป็นประโยชน์ที�บริษทัฯสามารถ 

lay out การสร้างโรงงานแต่ละโรงงานไดอ้ย่างเหมาะสมส่งผลใหส้ามารถใชพื้�นที�ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�นและ

ประการสุดทา้ยที�ดินที�บริษทัฯซื�อเพิ�มดงักล่าวเป็นแปลงที�ดินที�ติดกบัที�ดินที�การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดเ้วนคืนไป

เพื�อก่อสร้างเป็นทางด่วน ซึ� งจะทาํให้ภาพรวมพื�นที�ก่อสร้างโรงงานทั�งหมดสามารถมีทางเขา้ออกไดเ้พิ�มขึ�น ส่งผลให้

ราคาที�ดินทั�งหมดในภาพรวมซึ�งเป็นสินทรัพยข์องบริษทัฯเพิ�มขึ�นดว้ยในอนาคตทั�งยงัเป็นการลดตน้ทุนค่าขนส่งอีกทาง

หนึ� งด้วย ซึ� งในอนาคตที� ดินทั� งหมดนี� ก็จะเป็นศูนย์กลางของที�ตั� งโรงงานทั� งหมดของทุกผลิตภัณฑ์และรวมทั� ง

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆที�เกี�ยวเนื�องที�บริษทัฯจะมีการผลิตเพิ�มเติมจากเดิมในอนาคตอีกดว้ยเพื�อทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯมีการ

ผลิตผลิตภณัฑที์�สนบัสนุนธุรกิจก่อสร้างที�ครบวงจรมากขึ�น โดยปรากฏรายละเอียดตามรูปที�ดินขา้งล่างนี�  

ฉ.11743

ฉ.4023

ฉ.4040

ที�ดินเพิ�มเติมจํานวน 3 แปลง
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3.2) ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 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�งเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQUA-W2 จาํนวน 285,000,040 หน่วย ใน

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ 1: 1.301โดยแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 370,785,052 หุน้ ในราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 0.576 บาท 

เป็นเงินทั�งสิ�น 213,572,189.95 บาท  

 โดยบริษทัฯไดแ้ต่งตั�งบริษทั เวลท์ พลสั แอ๊ดไวเซอรี�  จาํกดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ� งไดพิ้จารณา

ทางเลือก ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้มูลการปรับสิทธิใหม่ขา้งตน้ และไดใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการแปลง

สภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั รุ่นที� 2 (AQUA-W2) ว่า “หากบริษทัฯไม่แปลงสภาพ จะมีผลขาดทุนที�บริษทัฯ 

ตอ้งรับรู้ทนัทีภายในช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 ระหว่าง 74.10 – 142.50 ลา้นบาท ในขณะที�หากบริษทัฯ ตดัสินใจแปลง

สภาพ และขายหุน้ AQUA ทนัที จะมีการรับรู้ผลขาดทุนเพียง 33.67 ลา้นบาท แต่หากไม่ขายหุ้นทนัที บริษทัฯ จะมี

โอกาสในการขายหุ้น AQUA ในอนาคต ซึ� งมีโอกาสไดรั้บผลดี และความเสี�ยง ตามผลการดาํเนินงานของ AQUA 

ดงันั�น Wealth Plus เห็นวา่ บริษทัฯ ควรตดัสินใจแปลงสภาพ AQUA-W2” 

ทั�งนี� เมื�อบริษทัฯ ดาํเนินการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ AQUA-W2 เป็นหุน้สามญัจาํนวน 370,785,052 หุน้ เมื�อรวม

กบัหุ้นสามญั AQUA ที�บริษทัฯ มีอยู่เดิมจาํนวน 500,080 หุ้น บริษทัฯ จะถือหุ้นสามญั AQUA เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 

371,285,132 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 17.12 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 

3.3) ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 10/2557 เมื�อวนัที� 4 

มิถุนายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั อควา คอร์เปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (AQUA) ใหแ้ก่ นาย

ธีระชยั รัตนกมลพร จาํนวน 100,000,000 หุน้ และนายกาํพล วีระเทพสุภรณ์ จาํนวน 271,285,132 หุน้ รวมเป็นจาํนวน

ทั�งสิ�น 371,285,132 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.94 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ในราคาหุ้นละ1บาท รวมเป็นเงิน

ทั�งสิ�น 371,285,132 บาท  

ต่อมาเมื�อวนัที� 18 มิถุนายน 2557 บริษทัฯไดร้ายงานความคืบหนา้ในการขายหุ้น AQUA ดงักล่าวขา้งตน้ว่า 

ยงัคงเหลือหุ้นสามญั AQUA ที�ยงัไม่ไดซื้�อ/ขายทั�งสิ�น 285,132 หุน้ ทั�งนี� เนื�องจากหุ้น AQUA ส่วนที�เหลือจาํนวน

ดงักล่าวไม่สามารถทาํการซื�อ/ขายหลกัทรัพยร์ายใหญ่ (Big Lot) ซึ� งกาํหนดใหมี้ปริมาณซื�อขายตั�งแต่ 1 ลา้นหุน้ หรือ

มูลค่าซื�อขาย ตั�งแต่ 3 ลา้นบาท ขึ�นไป ดงันั�นที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 11/2557 เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 

2557 จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯขายหุน้สามญั AQUA ส่วนที�เหลือจาํนวน 285,132 หุน้ผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในราคาหุน้ละ 1.83 บาท เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2557 

3.4) เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 5/2557  ไดมี้มติอนุมติัการขายเงินลงทุน

ในบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั จาํนวน 5,882,400 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ ใน

ราคา 137,059,920 บาท ให้แก่ บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) (“EPCO”) เนื�องจากในช่วงระยะเวลาใน

ขณะนี� เกิดความไม่แน่นอนทั�งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ที�ผ่านมาการลงทุนในบริษทั บ่อพลอย โซล่าร์ จาํกดั ซึ� ง

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ ทางบริษทัฯถือว่า เงินลงทุนดงักล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจอื�นๆที�มี

ศกัยภาพที�จะช่วยเสริมรายไดแ้ละกาํไรให้กบับริษทัฯนอกเหนือจากธุรกิจหลกั ดงันั�น หากการขายเงินลงทุนดงักล่าว

สามารถทาํกาํไรใหก้บับริษทัฯตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องสาํรองใหก้บับริษทัฯเพื�อรองรับการขยายลงทุนต่อไปใน
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อนาคตได ้รวมทั�งราคาที�ซื�อ/ขายกนัในครั� งนี� เป็นราคาที�สูงกว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดที�ประเมินโดยที�

ปรึกษาการเงินอิสระและเป็นราคาที�บริษทัฯคิดว่าเป็นการประเมินราคาที�ค่อนขา้งเต็มมูลค่าแลว้ในปัจจุบนั บริษทัฯจึง

พิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลที�จะขาย ซึ� งบริษทัฯก็จะได้กําไรจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินทั� งสิ�น 

26,126,860.27 บาท และหากคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนรวมจะเท่ากบั 41.97% ต่อปี 

3.5) เมื�อวนัที� 4 มิถุนายน 2557 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 

10/2557 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนพฒันาที�ดินของบริษทัฯ ซึ�งตั�งอยูที่� ถนนคลองวดัพลบั ถนนสายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร 

(ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในงบประมาณรวม 80 ลา้นบาท 

3.6) เมื�อวนัที� 4 มิถุนายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเขา้ทาํการซื�อหุน้ของบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

(“MILL”) ไดแ้ก่ (1) หุน้สามญัจาํนวน 251,007,266 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.93 บาท เป็นเงิน 484,444,023.38 บาท (2) หุน้

บุริมสิทธิ (MILL-PA) จาํนวน 249,555,211 หุน้ ในราคาหุ้นละ 2.12 บาท เป็นเงิน 529,057,047.32 บาท รวมทั�งสิ�น 

500,562,477 หุน้ หรือสัดส่วน 20.00 % ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,013,501,070.70  บาท จากผู ้

ถือหุน้เดิมจาํนวน 6 ราย 

ต่อมาเมื�อวนัที� วนัที� 18 มิถุนายน 2557 บริษทัฯไดร้ายงานความคืบหนา้ในการซื�อหุน้ MILL ดงักล่าวขา้งตน้ว่า 

บริษทัฯไดท้าํการซื�อขายหุน้ MILL เสร็จสิ�นแลว้ในสัดส่วนร้อยละ 19.44 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และยงัคงเหลือ

หุน้สามญั MILL ที�ยงัไม่ไดซื้�อ/ขายทั�งสิ�น 13,962,477 หุน้ จากผูข้าย 3 ราย ไดแ้ก่ นายวรพจน์ อาํนวยพล, นายปฏิภาณ 

ชาตะเมธีกลุ และน.ส.สุชาตา มุดจนทองสุข 

       ทั�งนี� เนื�องจาก หากบริษทัฯถือหุ้น MILL ในสัดส่วนร้อยละ 20 ตามมาตรฐานการบญัชีจะถือว่า บริษทัฯมี

อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ MILL ซึ� งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของบริษทัฯในการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน

อย่างมีนยัสาํคญั ดงันั�นที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 11/2557 เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2557 จึงไดมี้มติอนุมติั

ยกเลิกการซื�อหุน้สามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 13,962,477 หุน้ จากผูข้ายทั�ง 3 รายดงักล่าว บริษทัฯไดด้าํเนินการแจง้ยกเลิก

สัญญาซื�อ/ขายหุน้ MILL ส่วนที�เหลือจาํนวน 13,962,477 หุน้ ไปยงัผูข้ายทั�ง 3 ราย เมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2557 และ

บริษทัฯไดรั้บหนงัสือยืนยนัขอ้ตกลงยกเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2557 

3.7)  เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2557ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ครั� ง

ที� 11/2557 ไดมี้มติอนุมติัให้กลุ่มบริษทัลงทุนในกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) เพื�อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,400,000 USD หรือ 

173,863,800 บาท (อตัราแลกเปลี�ยน 32.197 บาท ณ วนัที� 18 กรกฎาคม 2557) หรือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45 ของวงเงิน

ลงทุนรวม 12,000,000 USD โดยอนุมติัใหค้ณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็น

ผูมี้อาํนาจในการเจรจา จดัทาํ ลงนาม เอกสารต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆที�จาํเป็น และ/หรือ

เกี�ยวเนื�องกบัการจดัตั�งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

3.8)  เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2557 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ครั� ง

ที� 12/2557 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ�มเติมบนที�ดินของบริษทัฯซึ�ง ตั�งอยูที่� ถนนคลองวดัพลบั ถนน
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สายศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในงบประมาณรวม 440 ลา้น

บาท 

3.9)  เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการเพิ�มทุนในบริษทั แมคทริค จาํกดั บริษทัร่วมในสัดส่วนร้อยละ 

32.65 ของทุนจดทะเบียน จาํนวน 16,325 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,632,500 บาท 

 

ปี 2558 

  1)  จากที� ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2558  

1. มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั� งหมดของบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จํากัด ที�ราคา 807 ล้านบาท และขาย                    

บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ที�ราคาประมาณ 233.21 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัทั�งหมด 13,999 บาท และภาระ

หนี� สินประมาณ 233.20 ลา้นบาท) ที�บริษทัฯถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกนัประมาณ 1,040.21 ลา้นบาท ณ วนัที� 21 

กนัยายน 2558 บริษทัฯถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกนัประมาณ 1,040.10 ลา้นบาท ให้แก่ บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

(มหาชน) โดยทาํรายการดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดทะเบียน ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นที�เรียบร้อย

แลว้ 

2. มีมติอนุมติัซื�อที�ดินไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ลา้นบาท ณ วนัที� 21 กนัยายน 2558 บริษทัฯ

ไดด้าํเนินการซื�อที�ดินจาํนวน 175 ไร่ มลูค่ารวม 1,277.50 ลา้นบาท จากบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) “MILL” 

โดยตั�งอยู่บนโฉนดที�ดินเลขที� 180024, 180025 และ 180026 โดยที�ดินดงักล่าวอยู่ที�เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศไออาร์พีซี ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง โดยการทาํรายการดงักล่าว บริษทัไดจ้ดทะเบียน ณ 

สาํนกังานที�ดิน จงัหวดัระยองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

อนึ�ง ณ วนัที�ทาํรายการไดม้าซึ� งทรัพยสิ์นระหว่าง MILL และ GEL  การโอนกรรมสิทธิ�  MILL ไดรั้บการ

อนุมติัการปลอดจาํนองกบัธนาคารกรุงเทพ และ MILL ไดท้าํการจดภาระจาํยอม เพื�อใช้เป็นทางเขา้ออก จาํนวน

ประมาณ  1 ไร่ ใหแ้ก่ GEL เพื�อเป็นการเขา้ออกสาํหรับที�ดินประมาณ 175 ไร่ ที�ทาํการซื�อขายในครั� งนี�  
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3. มีมติจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นพิเศษคิดเป็นมูลค่า

เงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ลา้นบาท  

  โดยจะมีการก่อสร้างอาคารสําหรับการติดตั�งเครื� องจกัรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื�อรองรับ

สายการผลิต ดงันี�  

1. ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เดี�ยว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire) 

2. ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands) 

3. ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire – CW) 

 

4. ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที�8/2558 ในวนัที� 26 พฤศจิกายน 2558 ไดมี้มติอนุมติัการออก

และเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทั�วไปเป็นครั� งแรก (IPO) บริษทั แมคทริค จาํกดั บริษทัร่วมของบริษทัฯ จะ

ดาํเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนเพื�อเสนอขายหุน้ IPO จาํนวน 150,000,000 หุน้ ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ

ใน MCTRIC ลดลงจากร้อยละ 32.65 เป็นร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ ดงันี�  

เนื�อที� 175 ไร่ 
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หมายเหตุ :1GEL ไดรั้บจดัสรรหุน้ปันผลจาก MCTRIC ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2558 วนัที� 28 พฤษภาคม 2558 ของ MCTRIC โดยไดรั้บชาํระ

เงินปันผลในรูปแบบของหุน้จาํนวน 16,326,5000 หุน้ และไดรั้บชาํระเป็นเงินสดจาํนวน 1,632,650บาท 

 

อยา่งไรกต็ามเพื�อเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect จึงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดสิ้ทธิในการจอง

ซื�อหุน้สามญัของ MCTRIC (Pre-emptive Right) ก่อน โดยกาํหนดใหใ้ชสิ้ทธิจองซื�อหุน้จาํนวนไม่เกิน 48,979,500 

หุน้ ซึ� งเท่า Dilution Effect จากการลดสัดส่วนการถือหุน้ของ GEL จากร้อยละ 32.65 เป็นร้อยละ 21.77 และใหใ้ช้

สิทธิการซื�อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ 

5. ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 9/2558  ในวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 มีการอนุมติัโครงการซื�อหุน้

คืนเพื�อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนหุน้ที�จะซื�อคืน

ประมาณไม่เกิน 180,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไว ้0.85 บาท โดยจาํนวนหุน้ที�จะซื�อคืนคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 3 

ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  

ณ วนัที� 21 มีนาคม 2559 ไดด้าํเนินการซื�อหุน้คืน โดยจาํนวนรวมของหุน้ที�ซื�อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบนั 

เท่ากับ 165,000,000 หุ้น คิดเป็น  2.96% ของทุนชาํระแลว้ มูลค่ารวมที�ซื� อคืนเท่ากับ  91,075,109.12  ลา้นบาท 

(จาํนวนเงินสุทธิที�จ่ายซื�อหุน้คืน) 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกั คือ ผลิตวสัดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พื�นและผนังคอนกรีตสําเร็จรูป  

คอนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตผ์สมสารป้องกนัการหดตวั และพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ดงันี�  

1. ผลิตวสัดุก่อสร้างและการใหบ้ริการ 

2. ธุรกิจเหลก็ 

3. ธุรกิจอื�นๆ 

รายชื�อผูถื้อหุน้ ก่อนการปรับโครงสร้างทุน 
จดัสรรหุน้สามญัเพื�อ

รองรับการจ่ายหุน้ปันผล1 
จดัสรรหุน้สามญัเพื�อ IPO ภายหลงัปรับโครงสร้าง 

GEL                 81,632,500                16,326,500  -   97,959,000  

อื�นๆ                 168,367,500                 33,673,500  150,000,000  352,041,000  

รวม 250,000,000  50,000,000 150,000,000  450,000,000  

GEL 32.65% 32.65% 0.00% 21.77% 

อื�นๆ 67.35% 67.35% 100.00% 78.23% 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558  

 

 
 

หมายเหตุ ไม่มีบุคคลที�มีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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รายชื�อบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอื�นๆ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 

(%) 

ทุนที�เรียกชาํระ 

(ลา้นบาท) 

ตน้ทุนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

1.บริษทั เซเวน่ ไวร์ 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 2.50 2.49 2.49 

2. General Engineering Mauritius Limited  

General Engineering Mauritius Limited 

10th Floor, Standard Chartered Tower  

19, Cybercity  

Ebene, Mauritius 

ธุรกิจเพื�อการลงทุน 100.00 0.34 0.34 0.34 

 

บริษัทร่วม 

 

  
 

 

 

 

 

 

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% 250.00 185.63 227.78 

บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. 

Limited 

1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place 

Singapore(048616) 

โทรศพัท ์(65) 6225-1868 

โทรสาร  (65)  3125-7212 

บริษทัจดัตั�งขึ�นในประเทศ

สิงคโปร์ เพื�อประกอบธุรกิจการ

ลงทุนในกิจการร่วมคา้สร้าง

โรงงานและประกอบกิจการผลิต

และจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็

รูปพรรณในประเทศพม่า 

45% 433.06 177.66 

 

176.38 

 
หมายเหตุ   ไม่มีบุคคลที�มีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

1.) เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2558 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 5/2558 ไดมี้มติอนุมติัขายหุน้สามญั

ทั�งหมด บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั ที�ราคา 807 ลา้นบาท และขาย บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ที�ราคาประมาณ 

233. 21 ลา้นบาท (แบ่งเป็นราคาหุน้สามญัทั�งหมด 13,999 บาท และภาระหนี� สินประมาณ 233.20 ลา้นบาท) ที�บริษทัฯ 

ถือครองอยูใ่นมูลค่ารวมกนัประมาณ 1,040.21 ลา้นบาท ใหแ้ก่ บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2.)  เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2558  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 5/2558 มีมติอนุมติัใหจ้ดทะเบียนจดัตั�ง

บริษทัยอ่ยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ และเมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน 

2558 ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทั จาํกดั ชื�อ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพื�อ

ประกอบธุรกิจผลิตลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1) โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลติภณัฑ์ 

 โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ตั�งแต่ ปี 2556 - ปี 2558 สามารถจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งันี�  

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
% การถือหุ้น ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ของบริษทัฯ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้าง บมจ. เจนเนอรัล        

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง เอนจิเนียริ�ง  701.54 29.08 1,005.92 29.33 916.34 53.64 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตพิเศษ   543.39 22.53 461.12 13.45 311.98 18.26 

ผลิตภณัฑพ์ิเศษ   37.49 1.55 44.39 1.29 30.05 1.76 

โครงการพิเศษ   9.72 0.40 7.02 0.20 4.42 0.26 

รวม   1,292.15 53.56 1,518.45 44.28 1,262.79 73.91 

ธุรกิจเศษเหล็ก บจก.ซันเทค เมทลัส์ 100.00       

ขายเศษเหล็ก   273.14 11.32 1,386.81 40.44 209.65 12.27 

ขายเศษเหล็กแปรสภาพ 

ขายเหล็กเส้นกลมและเหล็กขอ้ออ้ย 
  188.03 

15.08 

7.79 

0.63 

260.63 

15.29 

7.60 

0.45 

64.37 

- 

3.77 

- 

ขายลวด COIL   182.06 7.55 - - - - 

อื�นๆ   32.25 1.34 77.70 2.27 9.33 0.55 

รวม   690.56 28.63 1,740.43 50.75 283.35 16.59 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ   1,982.71 82.19 3,258.88 95.03 1,546.14 90.50 

ธุรกิจการลงทุน บมจ. เจนเนอรัล        

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ เอนจิเนียริ�ง  0.35 0.01 14.85 0.43 - - 

กาํไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์   - - - - 1.06 0.06 

รายไดจ้ากการขายเศษซาก   - - - - 1.79 0.10 

ดอกเบี�ยและส่วนลดรับ 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 

  10.27 

10.93 

0.43 

0.45 

23.23 

9.43 

0.68 

0.27 

35.22 2.06 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

เงินปันผลรับ 

  - 

352.40 

- 

- 

- 

14.61 

- 

- 

29.58 

- 

- 

10.07 

0.86 

- 

- 

0.29 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วม   20.67 0.86 25.24 0.74 27.88 1.63 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน   - - 32.90 0.96 51.53 3.02 

รายไดภ้าษีเงินได ้   - - - - 10.23 0.60 

รายไดอื้�นๆ   24.96 1.03 19.08 0.56 5.77 0.34 

รวม   419.58 17.39 164.48 4.80 133.48 7.81 

ธุรกิจการลงทุน บจก. เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง 99.99       

ดอกเบี�ยรับและอื�น ๆ   0.01 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัยพ ์   2.60 0.11 - - - - 

รวม   2.61 0.11 0.03 0.00 0.04 0.00 

ธุรกิจการลงทุน บจก.ซันเทค เมทลัส์ 100.00       

ดอกเบี�ยรับและอื�น ๆ   7.46 0.31 5.64 0.16 28.24 1.65 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน   0.11 0.00 0.33 0.01 0.55 0.03 

รวม   7.57 0.31 5.97 0.17 28.79 1.69 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจการลงทุน   429.76 17.81 170.48 4.97 162.31 7.82 

รวมรายได ้   2,412.47 100.00 3,429.36 100.00 1,708.45 100.00 
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2.2)  ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

1) ธุรกจิหลกัของบริษทั 
ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้างและบริการดาํเนินการโครงการโดยบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื�อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง  * เสาเขม็เหลี�ยม 

* เสาสี�เหลี�ยมกลวง 

* เสาเขม็รูปตวัไอ (I) 

   เสาเขม็กลมแรงเหวี�ยง 

เป็นเสาที�มีประสิทธิภาพประหยดัเวลา  และค่าใชจ่้ายในการ

ก่อสร้าง 

หน่วยงานราชการ,รัฐวสิาหกิจ, ห้างสรรพสินคา้, 

โรงงาน, มหาวทิยาลยั,สนามบิน,บา้นจดัสรร  

และงานสะพานเป็นตน้ 

ผลิตภณัฑพ์ื�นและผนงัคอนกรีต * ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไดส้มํ�าเสมอทั�งแผ่น

ทาํให้การก่อสร้างเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  ตามที�เจา้ของ

โครงการออกแบบ    

งานโรงงาน, ห้างสรรพสินคา้,อาคารสูง, สนาม

กีฬา เป็นตน้ 

* พื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน ใชส้าํหรับพื�นที�ที�ตอ้งการช่วงห่างของเสากวา้งกวา่ปกติ และ

ไม่ตอ้งการมีคานรับพื�น เพื�อให้อาคารมีเสานอ้ย มีพื�นที�ใช้

สอยมากขึ�น ก่อสร้างไดร้วดเร็ว 

อาคารจอดรถ, พื�นอาคารสูง 

  พื�นกึ�งสาํเร็จรูป ออกแบบเพื�อใชง้านพื�นที�มีช่วงเสากวา้งเกินกว่ามาตรฐาน

ปกติสามารถทดแทนไมแ้บบ และเป็นพื�นรับนํ� าหนกัได้

ตามที�ผูอ้อก แบบตอ้งการมีความรวดเร็วในการติดตั�ง 

งานโรงงาน, งานสะพาน 

* ผลิตภณัฑค์อนกรีต เสริมใยแกว้ 

(GRC) 

นาํใยแกว้มาเสริมในคอนกรีตโดยไม่เสริมเหล็ก ทาํชิ�นงาน

ไดรู้ปทรงต่างๆ มีลกัษณะคมชดั สวยงาม  นํ� าหนกัเบา ง่าย

ต่อการ 

ติดตั�ง ซึ� งคอนกรีตธรรมดาทาํไดย้าก 

สาํหรับลูกคา้ที�ตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑท์ี�เป็นลกัษณะ

พิเศษเฉพาะ   

ผลิตภณัฑพ์ิเศษ * ซีเมนตพ์ิเศษเดนกา้   (DENKA) เป็นปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และรับกาํลงัอดัสูง ใช้ในงาน

ติดตั�งเครื�องจกัร เป็นผลิตภณัฑเ์ดียวจากหลายสิบผลิตภณัฑ์

ที�ผ่านการทดสอบคุณภาพ  และอนุมัติให้ใช้ในการติดตั� ง

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าของ EGAT โรงงานไฟฟ้า IPP  และ 

SPP โรงปิโตรเคมี โรงกลั�นนํ� ามนั 

โรงเหล็ก โรงงานกระดาษ โรงงานนํ� าตาล ฯลฯ 

กาํแพงกนัเสียง เป็นผลิตภณัฑท์ี�ใช้ป้องกนั, แกไ้ขมลภาวะทางเสียงจาก

การจราจรหรือเครื�องจกัร 

ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, อุโมงคท์างลอด,

โรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ  

ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จสาํหรับงานฉาบ

บาง  (Super Skimcoat) 

เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยดึเกาะสูง ใชส้าํหรับตกแต่งผนงั, 

พื�นผวิงาน Precast ให้ออกมาเรียบสวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว 

ประหยดัสีในการทาสี 

ในอาคารสูงทั�วไป ในงานผนงัสาํเร็จรูปในการ

ตกแต่งทั�วไป 

ผลิตภณัฑ ์STEEL 

(บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย) 

 

 

เหล็กเส้น 

เหล็กรูปพรรณ 

ความสามารถในการขึ�นรูป และความทนทานยอดเยี�ยม

รวมถึงยดื-หยุน่ไดดี้ มีค่าจุดครากและการนาํความร้อนที�ดี 

ตลอดจนคุณสมบตัิที�สาํคญัอีกอยา่งหนึ�งที�มีในเหล็กกลา้ไร้

สนิม มีความทนทานต่อการกดักร่อน 

ใชส้าํหรับการก่อสร้างทุกชนิด 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ 

(บริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่าย) 

 

- เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต ์หินทราย นํ� า และ นํ� ายาผสม

คอนกรีตที�ผสมกนัเบด็เสร็จจากโรงงาน รวมถึงบริการจดัส่ง

ไปที�หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต 

ใชส้าํหรับงานก่อสร้างทุกชนิดมีลกัษณะพิเศษที�

เหมาะสมกบังานก่อสร้างทุกประเภท 

* เป็นสินคา้ที�ไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9001: 2008  
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ผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

ผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า รอบการสํารวจ 

ก.ค.-ธ.ค.58 ม.ค.-ม.ิย.58 ก.ค.-ธ.ค.57 

1.ความเป็นมืออาชีพของบริษทัฯ 84.27 85.13 86.03 

2.คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามที�กาํหนดไว ้ 85.60 88.29 87.87 

3.การส่งมอบสินคา้เป็นไปตามกาํหนดเวลา 84.53 80.06 81.99 

4.การบริการหลงัการขาย 82.40 78.16 78.31 

5. สามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ไดท้นัทีที�เกิดปัญหา 80.53 78.48 77.21 

% รวม 83.47 82.02 82.28 

หมายเหตุ  บริษทัตั�งเป้าหมายดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 80%   

 

2) ธุรกจิของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัย่อย 

1) บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ สาํนกังานใหญ่ตั�งอยู่ที�

จงัหวดัปทุมธานี และจะดาํเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ ซึ� งตั�งอยู่ในเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง โดยจะมีการก่อสร้างอาคารสาํหรับการติดตั�งเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื�อรองรับสายการผลิต ดงันี�  

1. ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เดี�ยว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire) 

2. ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands) 

3. ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire – CW) 

2) General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพื�อการลงทุน (Holding Company)  ในบริษทัร่วม 

Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited   

บริษทัร่วม 

(1) บริษทั แมคทริค จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้า

เครื�องกล ในแขนงต่าง ๆ ที�ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลกั คือ งานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทั�วไป และงาน

ดา้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื�องกลในแขนงต่างๆที�ครบวงจร โดยแบ่งเป็นงานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทั�วไป และ

งานดา้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื�องกล โดยมีลกัษณะงานในการก่อสร้างสิ�งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ งาน

ก่อสร้างอาคารพาณิชย ์อาคารที�อยู่อาศยั สถาบนัการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรม
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โยธา เป็นตน้ ซึ� งบริษทัฯให้บริการตั�งแต่งานสถาปัตยกรรม การสื�อสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุขาภิบาล และ

ระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

          (2)     บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ที�จดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ เพื�อประกอบธุรกิจการ

ลงทุนในกิจการร่วมคา้เพื�อประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 

 

2.3)  การตลาดและการแข่งขัน 

 ภาพรวมของธุรกิจ เนื�องจากราคานํ� ามนัและราคาวตัถุดิบมีความผนัผวนสูง และเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที�มี

คุณภาพ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนผลิตสินคา้เพิ�มขึ�น รวมทั�งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ  

ปัจจยัเหล่านี� ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตวัของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง ทาํใหเ้กิดการชะลอ

ตวัในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างจะควบคู่ไปกบัภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 ในช่วงปี 2558 เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัต่อเนื�องจากปี 2557 โดยในช่วง 1-2 ปีที�ผ่านมามีปัจจยัหลายประการที�

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั�งในดา้นลบ อาทิ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจที�ตํ�ากว่าคาด ภาระหนี�ครัวเรือนที�อยู่ใน

ระดบัสูงจนทาํใหอ้ตัราการอนุมติัสินเชื�อของธนาคารลดลง และจาํนวนที�อยูอ่าศยัเหลือขายที�คาดว่าจะเพิ�มขึ�น ในขณะที�

ปัจจยัดา้นบวก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี� ยที�ยงัทรงตวัในระดบัตํ�า ตน้ทุนค่าแรงและวสัดุก่อสร้างที�ทรงตวั และมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกิจซึ�งรวมถึงธุรกิจอสงัหาริมทรัพยที์� ซึ� งรัฐบาลไดอ้อกมาตรการช่วงปลายปี 2558 โดยเป็นผลมาจากการที�

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มียอดขายที�รอรับรู้เป็นรายไดค้งเหลือ (Backlog) ในระดบัที�ค่อนขา้งสูง  

1) อตุสาหกรรมการผลติวสัดุก่อสร้าง  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 
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2) กลยุทธ์การตลาด 

(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้คุณภาพของสินคา้และบริการโดยผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล มีความ

ปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การ

ปรับปรุงการใหบ้ริการอย่างสมํ�าเสมอ โดยจดัทีมงานที�มีความรู้ความชาํนาญมาดูแลงานเพื�อมิใหก้ารส่งมอบงานล่าชา้

หรือเกิดความเสียหาย ดว้ยประสบการณ์การดาํเนินงานดา้นการผลิตวสัดุก่อสร้างและการใหบ้ริการมากว่า 53 ปี ลูกคา้

ใหค้วามเชื�อมั�นในคุณภาพสินคา้และบริการของบริษทัฯ  

(2) กลยทุธ์ดา้นราคา 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการผลิตสินคา้และบริการที�มีคุณภาพเพื�อให้ผลิตภณัฑมี์อายุการใชง้านที�ยาวนาน มี

ผูเ้ชี�ยวชาญใหค้าํปรึกษาแก่ลกูคา้และดูแลอยา่งใกลชิ้ด รวมทั�งศกัยภาพของบริษทัฯในการทาํงานใหลู้กคา้เสร็จทนัเวลา 

หรือไม่มีความเสียหายที�อาจทาํให้ลูกคา้ตอ้งมีค่าใชจ่้ายมากขึ�น  ซึ� งจะทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในราคาสินคา้และ

บริการของบริษทัฯ 

(3) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 บริษทัฯ มีสินคา้หลากหลายผลิตภณัฑ ์เพื�อใหล้กูคา้สามารถซื�อวสัดุก่อสร้างต่างๆ ไดจ้ากผูผ้ลิตเดียว เช่น ใน

การก่อสร้างอาคาร บริษทัฯจะมีผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงพร้อมบริการการตอกพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้

คาน ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้เพื�อตกแต่งอาคารตามที�สถาปนิกออกแบบ เป็นตน้ บริษทัฯ 

จะมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาปนิกและวิศวกรเนื�องจากมีความเชื�อมั�นในคุณภาพสินคา้ของบริษทัฯ รวมทั�งบริษทัฯได้

ให้ความสําคญักบัลูกคา้ทุกราย  การประชาสัมพนัธ์องค์กรโดยการติดป้ายบริษทัฯในบริเวณโครงการที�บริษทัฯ รับ

ดาํเนินการ การใหนิ้สิตนกัศึกษาและผูส้นใจมาเยี�ยมชมโรงงาน เพื�อจะไดท้ราบคุณสมบติัต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ ์ 

(4) กลยทุธ์ดา้นการพฒันา 

 บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการรักษาการเป็นผูน้ําของธุรกิจได้ บริษทัฯจะต้องมุ่งเน้นการพฒันาผลิตภัณฑ ์

กระบวนการผลิต เพื�อใหไ้ดสิ้นคา้ที�มีคุณภาพ มีความแตกต่างจากคู่แข่งอื�น การเพิ�มความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พื�อ

สนองความตอ้งการของลกูคา้ และใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบอาคารที�ทนัสมยัในปัจจุบนั 
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(5) กลยทุธ์การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 ช่องทางการจาํหน่าย  แบ่งไดด้งันี�  

 2558  2557 

จาํหน่ายใหแ้ก่ ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวม  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวม 

เจา้ของโดยตรง -  57  57  -  39.75    39.75  

บริษทัผูรั้บเหมา 1.70  40.30  42  1.53  58.72    60.25  

บริษทัผูอ้อกแบบ -  1  1  -  -           -   

รวม % 1.70  97.30  100.00   1.53  98.47  100.00  

หมายเหตุ  เป็นตวัเลขจากจาํนวนงานที�เกิดขึ�นในแต่ละปีของบริษทัฯ 

 

3) สภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างที�มีความแข็งแกร่ง ดว้ยประสบการณ์ที�ยาวนานกว่า 53 ปีรวมทั�งการมุ่งเนน้การ

พฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื�อง  

จาํนวนคู่แข่งขัน 

ผลิตภัณฑ์ จาํนวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

 2558 2557 2556 

ผลิตและจาํหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง  7 7 7 

ผลิตและติดตั�งผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  12 10 3 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อาร์.ซี 2 3 3 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน  5 5 5 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษเดนกา้ 12 12 5 

ผลิตภณัฑ ์STEEL - 3 14 

ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ - - 7 
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2.4)   การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

1) การผลติ  

 ณ ปัจจุบนั บริษทัฯจดทะเบียนสาํนกังานและโรงงานรวมกนัทั�งหมด 3 แห่ง ดงันี�  

(1) สาํนกังานใหญ่โรงงานบางกะดี จงัหวดัปทุมธานี ตั�งอยู่ที� 44/2 หมู่ที� 2 ถนนติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง 

จ.ปทุมธานี  

(2) สาขาที� 1 โรงงานเชียงรากนอ้ย ตั�งอยูที่� เลขที� 99 หมู่ที� 4 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดั

ปทุมธานี ซึ� งเป็นสาํนกังาน สาขาของบริษทั 

(3) สาขาที� 2  สาํนกังานขาย ตั�งอยูเ่ลขที� 99/19 หมู่ที�2 ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
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กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

การผลิต 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

กาํลงั 

การผลิต 

เตม็ที� 

ปริมาณ

การผลิต

จริง 

อตัรา 

การใช ้

กาํลงัผลิต 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

การผลิต 

เพิ�มขึ�น 

(ร้อยละ) 

กาํลงั 

การผลิต 

เตม็ที� 

ปริมาณการ

ผลิตจริง 

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 96,943 58.75 -18.50 165,000 118,950 72.09 6.54 165,000 111,649 67.67 23.36 

ผลิตภณัฑพ์ื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน  (ตร.เมตร) 500,000 375,348 75.07 -11.13 500,000 422,344 84.47 14.87 400,000 367,671 91.92 4.71 

ผลิตภณัฑจี์.อาร์.ซี.  (กิโลกรัม) 1,700,000 831,980 48.94 102.45 1,700,000 410,957 24.17 -40.31 1,000,000 688,438 68.84 23.73 

ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ  (กิโลกรัม) 15,000,000 5,749,225 38.33 -28.42 15,000,000 8,032,200 53.55 194.63 3,000,000 2,726,255 90.87 10.71 

ผลิตภณัฑพ์ื�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  (ตร.เมตร) 700,000 233,997 33.43 -13.83 350,000 271,545 77.58 253.83 70,000 76,744 109.63 73.30 
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2) การจัดหาวตัถุดิบในการผลติเพื�อจําหน่าย 

 ในปี 2558 วตัถุดิบประมาณร้อยละ 99 บริษทัฯ จดัซื�อจากผูผ้ลิตภายในประเทศ สาํหรับสินคา้ที�สั�งซื�อจาก

ต่างประเทศ บริษทัฯสามารถหาทดแทนไดจ้ากผูผ้ลิตอื�นในประเทศ และวตัถุดิบที�ซื�อในประเทศ บริษทัฯ สามารถ

หาทดแทนไดเ้นื�องจากมีผูจ้าํหน่ายหลายราย  

ราคาวตัถุดิบในปีนี� มีราคาปรับตวัลดลงกวา่ปีก่อน อนัเนื�องมาจากปริมาณความตอ้งการของตลาดที�ปรับตวั

ลดลง ซึ� งมีผลมาจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง และความผนัผวนของเศรษฐกิจทั�งในประเทศและ

ต่างประเทศที�ทาํใหผู้จ้ดัจาํหน่ายตอ้งปรับราคาสินคา้ให้เหมาะสม เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดที�

เปลี�ยนแปลงไป ประกอบกบัในปีนี� มีผูจ้าํหน่ายเกิดขึ�นใหม่หลายราย มีผลทาํให้ต้นทุนการสั�งซื�อวสัดุดิบของ    

บริษทัฯ ในปีนี� มีราคาลดลง และบริษทัฯ ยงัไดรั้บโอกาสในการต่อรองราคาวตัถุดิบเพิ�มมากขึ�น อย่างไรก็ดีบริษทัฯ

ไดว้างแผนการจองราคาวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตเพื�อรองรับโครงการที�บริษทัฯจะเสนอราคา เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจาก

ราคาที�มีความผนัผวนและการสั�งซื�อวตัถุดิบเพื�อสาํรองการผลิตประจาํวนั นอกจากนี�บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ที�มี

เครดิตทางการคา้ที�ดี สร้างความเชื�อมั�นและจดัเตรียมวตัถุดิบใหเ้พียงพอ 

อีกทั�งในปี 2558 บริษทัฯ มีการพฒันาระบบการจดัจา้ง เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ และมาตรฐานไปใน

ทิศทางที�ดีขึ�น ซึ� งในปี 2558 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการศึกษาตน้ทุนการขนส่ง เพื�อนาํมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นกาํหนดราคา

กลาง และนาํไปสู่กระบวนการจดัการประมูล เมื�อบริษทัฯไดด้าํเนินการพฒันาระบบการจดัจา้งแลว้ จึงส่งผลใหใ้น

ปีนี�บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งไดถึ้ง 12.14 %  เมื�อเปรียบเทียบกบัค่าขนส่งเดิมในปี 2557 

3) จํานวนผู้ผลติวตัถุดิบหลกั 
ปูนซีเมนต ์ ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 

เหลก็เส้น PC  Wire / PC Stand ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 

เหลก็เส้น  ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 9 ราย 

หินทราย ซื�อจากผูจ้าํหน่าย 3 ราย 

 การสั�งซื�อจากผูจ้าํหน่ายขึ�นอยู่กบัคุณภาพราคาและเงื�อนไขทางการคา้ 

4) ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

 เนื�องจากบริษทัฯ เป็นบริษทัผลิตวสัดุก่อสร้าง 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�
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ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

บทบญัญติัเทศบาล ตาํบลบางกะดี เรื�อง การควบคุมกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 

2.5)  งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัสิ�นสุดของงบการเงินรวม บริษทัฯ มีสญัญาการขายและบริการ ซึ�งยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ ดงันี�  

(หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

จาํนวนที�ยงัไม่ไดส่้งมอบ 1,818.66 715.31 722.09 

 

3. ปัจจยัความเสี�ยง  

3.1)  ความเสี�ยงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทั 

1) ความเสี�ยงเกี�ยวกบัรายได ้

 รายไดข้องบริษทัฯ มาจากการขายวสัดุก่อสร้าง ซึ�งปัจจุบนัมีผูผ้ลิตจาํนวนมากรายขึ�นทาํใหเ้กิดการแข่งขนั

ดา้นราคาค่อนขา้งรุนแรงประกอบกบัผูบ้ริโภคบางกลุ่มมีความตอ้งการซื�อสินคา้ที�มีราคาถูกโดยบางครั� งไดม้องขา้ม

คุณภาพของสินคา้ ซึ� งสามารถใชง้านไดน้านกวา่ มีความปลอดภยัมากกว่า อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจมา

เป็นระยะเวลากว่า 53 ปี สินคา้ของบริษทัฯ เป็นที�ยอมรับว่ามีคุณภาพดี และยงัมีกลุ่มผูบ้ริโภคที�ตอ้งการสินคา้ดีมี

คุณภาพ และการบริการที�สามารถดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จทนักาํหนด โดยไม่ทาํใหผู้ซื้�อเสียหายจากงานล่าชา้ 

2) ความเสี�ยงจากการปรับราคาวตัถุดิบ 

 ในปี 2558 ราคาวตัถุดิบบางรายการไดแ้ก่ ลวดและเหลก็, ปูนซีเมนต ์ไดมี้การปรับตวัลดลง ทาํใหบ้ริษทัฯ

ตอ้งมีการติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี�บริษทัฯไดมี้การแกไ้ขปัญหาโดยจะวางแผนการซื�อสินคา้กบั

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ เมื�อบริษทัฯ รับงานโครงการขนาดใหญ่ เป็นการตกลงราคาล่วงหนา้ก่อนที�บริษทัฯจะเสนอราคากบั

ลกูคา้ จึงมีการซื�อสินคา้เกบ็ไวเ้ป็นสตอ็ก ซึ�งเป็นการแกไ้ขปัญหาไดใ้นระดบัหนึ�ง   

3) ความเสี�ยงในการหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบที�บริษทัฯ ใช้ในการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใช้วตัถุดิบทั� งหมด เป็นวตัถุดิบที�ผลิตใน

ประเทศ เมื�อราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงขึ�น สิ�งที�ตามมาคือการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วงเวลา วตัถุดิบบางรายการ

เป็นการขายแบบผกูขาด ทาํใหก้ารต่อรองเป็นไปไดน้อ้ย 
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 ในกรณีนี�บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการติดตามขอ้มลูข่าวสารของราคาและแหล่งวตัถุดิบอย่างใกลชิ้ด มีการ

วางแผนการซื�อวตัถุดิบอย่างเหมาะสมและเพียงพอกบัการผลิต มีการซื�อวตัถุดิบล่วงหนา้หากมีสัญญาณการขาด

แคลน นอกจากนี�บริษทัฯ เป็นที�เชื�อถือของบริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ  และการจดัซื�อในแต่ละครั� งมีปริมาณที�สูงมาก ทาํ

ใหผู้ผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯไดเ้พียงพอและทนัเวลาที�บริษทัฯตอ้งการใช ้

4) ความเสี�ยงจากการแข่งขนั 

 ในธุรกิจผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้าง  มีการแข่งขนัสูงมากระหว่างผูผ้ลิตในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัดา้น

ราคา  เนื�องจากแต่ละธุรกิจพยายามรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ และมีงานผลิตอยา่งต่อเนื�อง   

  บริษทัฯไดท้าํการปรับกลยทุธ์โดยการบริหารตน้ทุน การพฒันากระบวนการผลิตอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหมี้

ตน้ทุนที�สามารถแข่งขนัได ้พฒันาเทคนิคและคุณภาพ โดยบริษทัฯไดน้าํเทคนิคใหม่ๆมาใช้ทาํการผลิตสินค้า

เพื�อให้แตกต่างจากคู่แข่งขนัอื�น ทาํให้สินคา้มีมูลค่าเพิ�มมากขึ�น มีสินคา้หลากหลายเพื�อสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ มีคุณภาพเป็นที�ยอมรับ และขอ้สนบัสนุนที�สาํคญัคือ บริษทัฯ มีศกัยภาพในการทาํงานให้แลว้เสร็จภายใน

กาํหนดเวลา โดยไม่ทาํใหล้กูคา้เสียหายหรือมีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�น 

5) ความเสี�ยงในการใหสิ้นเชื�อกบัลูกคา้ 
 ลกูคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัผูรั้บเหมารายใหญ่ ในประเทศไทย ซึ�งมีผูรั้บเหมารายใหญ่ไม่ 

มากรายนกั หากการจ่ายเงินชาํระค่าสินคา้ของลกูคา้มีปัญหา จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ  

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการปล่อยสินเชื�อใหรั้ดกุมมากยิ�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�

เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ  การชะลอการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของภาครัฐและเอกชน

รวมถึง ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที�มีฝีมือ ความผนัผวนของราคาค่านํ�ามนั ไฟฟ้า ค่าขนส่ง ทาํใหบ้ริษทัฯ

มีตน้ทุนสินคา้ที�สูงขึ�นตามไปดว้ย 

 จากภาวะดงักล่าวจะกระทบโดยตรงต่อการทาํธุรกิจหลกัของบริษทัฯ แต่เนื�องจากบริษทัมีผลิตภณัฑห์ลาย

ชนิดที�สามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ รวมทั�งบริษทัฯ ไดรั้บคาํสั�งซื�อล่วงหนา้จากหลายโครงการ จึงจะเห็นได้

ยอดงานที�ยงัไม่ไดส่้งมอบของปี 2558 ที�มีอยูใ่นปริมาณที�สูง 
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3.2)  ความเสี�ยงในการลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม    

       1)  ความเสี�ยงในการลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  1.1 บริษทั เซเวน่ไวร์ จาํกดั 

  ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษเป็นธุรกิจที�มีความเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั

กบัธุรกิจก่อสร้างของประเทศ ซึ�งนบัไดว้า่เป็นปัจจยับวกเนื�องจากรายไดจ้ากภาคอุตสาหรรมการก่อสร้างเป็น

สดัส่วนที�สาํคญัในระดบัตน้ๆของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศไทย อยา่งไรกดี็ราคาวตัถดิุบที�ใชใ้นการผลิตลวด

แรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษนั�นมีความผนัผวนโดยตรงต่อราคาเหลก็ในตลาดโลก นโยบายของบริษทัยอ่ยจึงมุ่งเนน้

ในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัที�พอเพียงและสอดคลอ้งทนัต่อความตอ้งการการใชง้านของลกูคา้

เพื�อลดความเสี�ยงของการผนัผวนของราคาวตัถุดิบหลกั มีเงินทุนหมุนเวียนในระดบัที�เหมาะสม ดาํเนินการซื�อขาย

ทั�งกบัผูข้ายและลูกคา้ที�เชื�อถือได ้นอกจากนี�ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ที�บริษทัยอ่ยผลิตไดจ้ะขายใหก้บับริษทัฯเพื�อสร้าง

กาํลงัผนึก (Synergy) เอื�อใหท้ั�งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนที�แน่นอน ลดการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และยงั

สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตของบริษทัฯไดอี้กทางหนึ�งดว้ย 

  1.2  General Engineering Mauritius Limited 

  ธุรกิจเพื�อการลงทุนมีความเสี�ยงในเรื�องของอตัราแลกเปลี�ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที�ส่งผลทาํใหเ้งินลงทุน

และผลตอบแทนจากเงินลงทุนมีความผนัผวนไดต้ามสภาวการณ์ 

        2)  ความเสี�ยงในการลงทุนในบริษทัร่วม 

   2.1) บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน)  

ธุรกิจก่อสร้าง เป็นธุรกิจที�เติบโตไปในทิศทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศโครงการพฒันาประเทศ เช่น 

โครงการสาธารณูปโภค อาคารที�พกัอาศัย และอาคารสํานักงาน เป็นต้น ความเสี� ยงของธุรกิจก่อสร้างอยู่ที�

เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ  การชะลอการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆของภาครัฐและเอกชน

รวมถึง ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานที�มีฝีมือ ความผนัผวนของราคาค่านํ�ามนั ไฟฟ้า ค่าขนส่ง ทาํใหบ้ริษทัฯ

ที�อยูใ่นอุตสาหกรรมก่อสร้างมีตน้ทุนสินคา้ที�สูงขึ�นตามไปดว้ย 

 จากภาวะดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทาํธุรกิจของบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน)  (บริษทั

ร่วมของบริษทั) ที�ดาํเนินธุรกิจทางดา้นวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื�องกล ในแขนงต่าง ๆ ที�

ครบวงจร มีการใหบ้ริการที�หลากหลายโดยทีมผูบ้ริหารที�มีประสบการณ์สูง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

ตรงจุด จึงสามารถสร้างรายไดอ้ย่างต่อเนื�องใหก้บับริษทัร่วม รวมทั�งบริษทัร่วมยงัมีงานที�ไดท้าํสัญญาแลว้และอยู่

ในระหว่างดาํเนินการอีกหลายโครงการ ดงันั�นผลการดาํเนินงานที�ปรากฏในปี 2558 บริษทัร่วมนี�ยงัมีรายไดจ้าก

การดาํเนินธุรกิจที�เติบโตสูงขึ�น  
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  2.2)  บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  

  บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนร่วมในบริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited (บริษทัร่วมของบริษทั) ที�

จดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้เพื�อประกอบกิจการผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า ปัจจุบนัธุรกิจในประเทศพม่ามีการเจริญเติบโตในระดบัที�สูงมากประเทศ

หนึ� งในโลกจากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลพม่า ส่งผลให้การพัฒนา

โครงสร้างพื�นฐานในประเทศพม่าเจริญเติบโตแบบกา้วกระโดดในปีที�ผา่นมา และคาดวา่จะมีระดบัการเจริญเติบโต

ในระดบัที�สูงนี� ในอีกหลายปีขา้งหนา้ อยา่งไรกดี็ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณก็ไม่ต่างจากธุรกิจ

อื�นๆที�มีการแข่งขนัที�สูง มีราคาวตัถุดิบและราคาขายที�ผนัผวนโดยตรงต่อปริมาณและราคาของเหลก็ซึ� งเป็นสินคา้

อุปโภคบริโภคพื�นฐานที�มีการผลิตและซื�อขายกนัทั�วโลก บริษทัร่วมจึงมีนโยบายที�จะมุ่งเน้นการบริหารจดัการ

ปริมาณการผลิตและจําหน่ายรวมถึงการรักษาระดับวตัถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที� เพียงพอและ

สอดคลอ้งทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้เพื�อลดความเสี�ยงของการผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์เหล็กโลก รักษา

ระดบัเงินทุนหมุนเวียนในระดบัที�เหมาะสม ดาํเนินการซื�อขายทั�งกบัผูข้ายและลูกคา้ที�เชื�อถือได ้สอดคลอ้งต่อการ

ขยายช่องทางการทาํธุรกิจในตลาดที�มีศกัยภาพของประเทศพม่าที�กาํลงัพฒันาขึ�นใหม่ในอตัราการเจริญเติบโตที�สูง

อยา่งมีนยัสาํคญั ปัจจุบนับริษทัร่วมอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงานในประเทศพม่า  

3.3)  ความเสี�ยงต่อการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 

      1)  ความเสี�ยงจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื�อซื�อหุน้สามญัของบริษทั 

     บริษทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ ซึ� งบริษทัฯคาดหวงัว่าราคาหุน้สามญั

ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีมูลค่าสูงพอที�จะทาํให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้ช้สิทธินั�นภายใน

กาํหนดเวลาเพื�อเป็นช่องทางในการเพิ�มทุน ซึ� งจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศ รวมทั�งปัญหา

เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ เป็นอย่างมาก ราคาหุน้ลดตํ�าลงอยา่งมาก ซึ� งจะมีผลทาํใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ยงัไม่ใชสิ้ทธิซื�อ

หุน้สามญั 

  บริษทัฯ จึงเลง็เห็นวา่ผลประกอบการของบริษทัฯ จะส่งผลโดยตรงต่อความเชื�อมั�นของนกัลงทุน และเป็น

ปัจจยัหลกัที�ผลกัดนัใหร้าคาหุน้สามญัของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สะทอ้นผลประกอบการและปัจจยัพื�นฐาน

ของบริษทัฯใหอ้ยู่ในระดบัราคาที�เหมาะสม บริษทัฯมุ่งมั�นที�จะดูแลในเรื�องผลประกอบการใหดี้อย่างสมํ�าเสมอ มี

ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ส่งผลใหเ้กิดความเชื�อมั�นต่อผูล้งทุน 

  มติคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 ทั�งนี� ไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลความเสี�ยงขึ�น เพื�อดาํเนินการตรวจสอบความเสี�ยงของทั�งภายในและภายนอกองคก์ร โดยกาํหนดหนา้ที�และ

ความรับผิดชอบดงันี�  
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1. กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี�ยงองคก์ร 

2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสี�ยงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี�ยงต่อคณะทาํงานการบริหารความ

เสี�ยง เพื�อนาํไปดาํเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี�ยงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น รวมทั�ง

แนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความ

เสี�ยง 

5. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงองคก์รใหค้ณะกรรมการ บริษทัฯ รับทราบ และในกรณีที�มีปัจจยั หรือ

เหตุการณ์สาํคญั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อทราบ

และพิจารณาโดยเร็วที�สุด 

6. ประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั� ง 

7. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

4.1)  ทรัพย์สินถาวรหลกั 

รายละเอียดและมลูค่าทางบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของงบการเงินรวม ณ  วนัที� 31 ธนัวาคม  2558 มีดงันี�  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภททรัพยสิ์น ผูถื้อกรรมสิทธิ�  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

หมายเหตุ 
(ลา้นบาท) 

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�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน โรงงานเชียงรากนอ้ย 

     เนื�อที� 152 ไร่ 2 งาน 19.10 ตารางวา 

    ตั�งอยู ่ต.เชียงรากนอ้ย  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

    (โรงงานอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 730.53 โรงงานไดเ้ปิดดาํเนินงานบางส่วนแลว้และที�ดินบางส่วนไดถู้กจด

จาํนองเพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินสินเชื�อจากธนาคาร

แห่งหนึ�ง 

    

    

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 

 บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 5.30  

4. ที�ดินบริเวณที�ตั�งโรงงาน นายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข - เป็นที�ดินมีสญัญาเช่ากบั 

     เนื�อที�  74  ไร่  2 งาน 18  ตารางวา   นายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข 

     44/2 หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ต. บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี    

     จ. ปทุมธานี    

5. ที�ดินเปล่าเพื�อสร้างโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 292.72  

     เนื�อที�  40  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา    

     ต. บา้นแลง  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง    

6. ที�ดินเปล่าเพื�อสร้างโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 585.44  

     เนื�อที�  80  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา    

     ต. บา้นแลง  อ.เมืองระยอง    

7. ที�ดินเปล่าเพื�อสร้างโรงงาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 402.49  

    เนื�อที�  55  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา    

     ต. บา้นแลง  อ.เมืองระยอง    

8.  อาคารพร้อมสิ�งปลูกสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 132.48 เป็นอาคารสํานกังาน สร้างบนที�ดินของบริษทั 4.76ลา้นบาท และ

อาคารโรงงานที�สร้างบนที�ดินเช่า 5.17 ลา้นบาท ,อาคารโรงงาน

เ ชียงร ากน้อ ย 12 2.55  ล้านบาท( ถูกจดจํานอ งเพื� อ ใช้เ ป็ น

หลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื�อจากธนาคารแห่งหนึ�ง) 

                                          

9.  สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 115.31 เป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานเชียงรากนอ้ย 
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                                                                                                                                                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภททรัพยสิ์น 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

(ลา้นบาท) 

 

 

หมายเหตุ 
ผู้ถือกรรมสิทธิ� 

อุปกรณ์  

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 

  

เครื�องจกัรเครื�องมืออุปกรณ์ 481.98 เครื�องจกัรส่วนใหญ่โรงงานเชียงรากนอ้ย ไดถู้กจดจาํนอง

เพื�อใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื�อจากธนาคาร

แห่งหนึ�ง 

 

เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 13.44  

ยานพาหนะ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 23.33  

รวมอุปกรณ์สุทธิ            518.75  

 

4.2)  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม   
คณะกรรมการบริษทัฯ  มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines)รวมทั�งระเบียบขอ้บงัคบั เป้าหมาย กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ 

อยา่งต่อเนื�องและมีการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเนื�อง  

โดยมีนโยบายและการบริหาร การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

(ปัจจุบนัและหรือหากจะมีในอนาคต ) ดงันี�  

นโยบาย 

 บริษทัฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable 

Treatment) และความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระทาํที�สามารถอธิบายและชี�แจงได ้

(Accountability) 

 บริษทัฯ จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 

 บริษทัฯ จดัใหมี้ยึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื�นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of 

Conduct and Code of Ethics) 

 บริษทัฯ สร้างความเจริญเติบโตใหก้บับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพิ�มคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ใน

ระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�น

ประกอบ ประสานดุลยภาพที�ดี ระหวา่งความแตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบั

บริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 ในกรณีที�บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอาจมีการประมลูงานแข่งขนักนั บริษทัฯ มี

นโยบายที�จะไม่เขา้แข่งขนัในธุรกิจหลกัซึ�งกนัและกนั และจะดาํเนินการเพื�อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั�งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม    

 บริษทัฯ มีความสาํนึกรับผิดชอบในภาระหนา้ที�และปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยขีดความสามารถ สาํหรับ

การกระทาํของตนที�มีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 
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ดา้นการบริหาร 

 พิจารณาส่งบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/

หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม อย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื�อทาํหนา้ที�กาํกบั

ดูแล และควบคุมการดาํเนินธุรกิจ  

 รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ

รับทราบ 

 กาํกบัดูแลให้บริษทัฯมีการปฏิบติัที�เป็นไปตามอาํนาจอนุมติัและการดาํเนินการ รวมทั�งมีการ

เปิดเผยข้อมูล และการดําเนินการใดๆ ที� เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยง และ/หรือการ

ไดห้รือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์ 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ

ในกรณีที�มีเรื� องที�มีนัยสําคญัของบริษทัฯดงักล่าว เช่น การเพิ�มทุน/ลดทุน การเลิกบริษทั ให้

นาํเสนอเรื�องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื�ออนุมติัการดาํเนินการใดๆ  

 

ทั�งนี�  ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองค์กรใหมี้ระบบที�มีประสิทธิภาพ และยึดมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจตามแนวของ

บรรษทัภิบาล เพื�อสร้างกลไกการควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้ความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิด

ความมั�นใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที�มีมติที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 25กมุภาพนัธ์ 2559 

4.3)  ราคาประเมินทรัพย์สิน    

 1.)  การได้มาซึ�งที�ดนิ และการจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจําหน่ายลวดแรงดึงสูง

ชั�นคุณภาพพเิศษ 

  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 5/2558 เมื�อวนัที�      

29 กรกฎาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํการซื�อที�ดินไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ลา้นบาท 

ณ วนัที� 21 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดด้าํเนินการซื�อที�ดินจาํนวน 175 ไร่ มูลค่ารวม 1,277.50 ลา้นบาท จากบริษทั 

มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) “MILL” โดยตั�งอยู่บนโฉนดที�ดินเลขที� 180024, 180025 และ 180026 โดยที�ดิน

ดงักล่าวอยู่ที�ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง โดยการทาํรายการดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดทะเบียน        

ณ สาํนกังานที�ดิน จงัหวดัระยอง เป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
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และอนุมติัการจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ    

บนพื�นที�ดงักล่าวเป็นมลูค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ลา้นบาท 

  มลูค่าสิ�งตอบแทนที�ชาํระใหแ้ก่ MILL มีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,314.00 ลา้นบาท (อตัราไร่ละ 7.30 ลา้นบาท) 

รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นมลูค่ารวมทั�งสิ�น 1,327.14 ลา้นบาท โดยชาํระดว้ยเงินสด และ/หรือการหักกลบ

ลบหนี�   

  อนึ� ง บริษทัฯ ไดพิ้จารณาราคาซื�อที�ดินโดยอา้งอิงจากรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นโดย บริษทั ฟานิก

แอพเพรซลั จาํกดั ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยที์�ในอตัราไร่ละ7.30 ลา้นบาท 

การคาํนวณขนาดของรายการ 

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ (%) 

1. เกณฑม์ลูค่าของสินทรัพย ์(NTA) -ไม่มี- -ไม่มี- 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ -ไม่มี- -ไม่มี- 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน 1,327.14ลบ. / 5,723.69ลบ.1/ 23.19% 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรัพย ์ -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 

เกณฑ์สูงสุด  23.19% 

ที�มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

แลว้ 

  ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

23.19 ทั�งนี�  บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์

สูงสุด จดัเป็นรายการประเภทที� 2ที�มีมลูค่าอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 15 แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

มูลค่าของสินทรัพย์ที�ซื�อมา  

  กรรมสิทธิ� บนที� ดินรวม 175 ไร่ โดยมีมูลค่าตามรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินอยู่ ที� ไร่ละ                          

7.30 ลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าของสินทรัพยที์�ซื�อมาจาํนวน 1,277.50 ลา้นบาท 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ  ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้

และตั�งค่าเผื�อความเสียหายที�อาจเกิดขึ�น ในบญัชีตามจาํนวนที�สมเหตุสมผล ณ วนัที�ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามผล

ที�เกิดขึ�นอาจแตกต่างไปจากที�ไดมี้การประมาณการไว ้
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 

6.1)  ข้อมูลทั�วไป 

1) ขอ้มูลทั�วไปของบริษทั (ณ. วนัที� 31 ธนัวาคม  2558) 

ชื�อบริษทั  : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อยอ่ : GEL (เมื�อวนัที� 14 มีนาคม 2557 บริษทัเปลี�ยนแปลงชื�อยอ่หลกัทรัพยจ์ากเดิม “GEN” เป็น “GEL”) 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ : 44/2 หมู่ที� 2 ถนนติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

สาํนกังานสาขา : สาขาที� 1 เลขที� 99 หมู่ที� 4 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160 

สาขาที� 2 เลขที� 99/19 หมู่ที�2 ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

(จดทะเบียนเมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2558) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตวสัดุก่อสร้าง, เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง, พื�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป, ผลิตภณัฑค์อนกรีต

เสริมใยแกว้, ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และพื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001338 

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

โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 

เวบ็ไซต ์ :  www.gel.co.th    

ทุนจดทะเบียน : 5,856,554,582.75 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ : 4,728,445,264.70 บาท 

จาํนวนหุ้นสามญัชาํระแลว้ : 5,562,876,782 หุ้น 

มูลค่าที�ตราไว ้ : 0.85 บาท 

รอบระยะเวลาบญัชี  : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 

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 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

  

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ    หน้าที� 34 

2) ขอ้มูลทั�วไปของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

2.1  บริษทัยอ่ย 

1. ชื�อบริษทั : บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 44/2 หมู่ที�2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเศษเหล็ก 

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02-5012020,2462-64,1055 

โทรสาร 02-5012468,2134 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท (จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 

ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 2,500,000 บาท  

สดัส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัยอ่ย 

หมายเหต ุ : -  

2. ชื�อบริษทั : General Engineering Mauritius Limited 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ : 10 th Floor, Standard Chartered Tower  

19, Cybercity  

Ebene, Mauritius 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัเพื�อการลงทุน 

หมายเลขติดต่อ : (023)04046000 

ทุนจดทะเบียน : - 

ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 337,768 บาท หรือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

สดัส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 

สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัยอ่ย 

หมายเหต ุ : -  

2.2 บริษทัร่วม 

1.  ชื�อบริษทั  บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่ : 121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั� นที�  39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและให้บริการติดตั�งงานระบบ   

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2641-2100  

โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029 

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท (จาํนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 

ทุนที�เรียกชาํระแลว้ : 300,000,000 บาท 

สดัส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 32.65 

สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 
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หมายเหต ุ : 1.เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2556 บริษทัไดซื้�อหุ้นของบริษทั แมคทริค จาํกดั จาํนวน 800,000 หุ้น หรือ

สดัส่วนร้อยละ 32.65  ของทุนจดทะเบียน ในราคารวม 184,000,000 บาท จากบริษทั Twin Glory 

Investment Ltd. 

2.เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2557 บริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพิ�มทุนในบริษทั แมคทริค จาํกดั บริษทัร่วม

ในสัดส่วนร้อยละ 32.65 ของทุนจดทะเบียน จาํนวน 16,325 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 1,632,500 บาท 

 

3. ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2558 ของ MCTRIC โดย

ได้รับชาํระเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นจาํนวน 16,326,5000 หุ้น และได้รับชาํระเป็นเงินสด

จาํนวน 1,632,650บาท 

4.  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 8/2558 เมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติ

อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญั ต่อประชาชนทั�วไปครั� งแรก (IPO) และเขา้จดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ”) (Spin-Off) ของบริษทั แมคทริค จาํกดั

(มหาชน) บริษทัร่วมของบริษทัฯ 

2. ชื�อบริษทั  บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ่  1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore(048616) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  บริษทัจดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้สร้างโรงงาน

และประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กรูปพรรณในประเทศพม่า 

หมายเลขติดต่อ  (65) 6225-1868 

ทุนจดทะเบียน  12 ลา้นดอลลาร์ 

สดัส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 45% 

สถานะที�เกี�ยวขอ้งกนั  บริษทักิจการร่วมคา้ 

หมายเหต ุ  เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2557ไดมี้มติอนุมติัให้กลุ่มบริษทัลงทุนในกิจการร่วมคา้ (Joint Venture)

เพื�อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า สดัส่วนไม่เกินร้อยละ 45 ของวงเงินลงทุนรวม 12,000,000 USD 

 

3) นายทะเบียนหุน้ 

 บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

 

4) ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

 นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที� 2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ�  ฉั�วศรีสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ              

นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ�  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

เลขที� 87/1 ออลซีซั�นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั�น18 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
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โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399, 02-654-3339 

6.2)  ข้อมูลสําคญัอื�น 

 -ไม่มี- 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

  

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ   หน้าที�  37  

ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  

7.1)  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

  ทุนจดทะเบียน : 5,856,554,582.75 บาท ประกอบดว้ย 

    หุน้สามญัจาํนวน 6,890,064,215 หุน้             

    มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท 

  ทุนชาํระแลว้ : 4,728,445,264.70 บาท ประกอบดว้ย 

    หุน้สามญัจาํนวน 5,562,876,782 หุน้ 

    มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท 

7.2)  ผู้ถอืหุ้น 

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 2 ธันวาคม 2558  

 การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ 
ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย ผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว 

นิติบุคคล % บุคคลธรรมดา % นิติบุคคล % บุคคลธรรมดา % 

104,109,849 1.87 5,391,429,120 96.92 66,700,002 1.20 637,811 0.01 

2) รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที�  2 ธันวาคม 2558) 

ชื�อผูถื้อหุ้น สัญชาติ 
จาํนวนหุ้นที�ถือ 

หุ้น %     

1.น.ส.พรนที สมพงษช์ยักุล ไทย 323,300,000 5.812 

2.นายทวศีกัดิ�  ศรีประจิตติชยั ไทย 269,100,000 4.837 

3.นายสันติ เชาวนันทกุล ไทย 210,181,900 3.778 

4.นายธิติพงศ ์ตั�งพูนผลววิฒัน์ ไทย 150,000,000 2.696 

5.นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ� ตระกูล ไทย 143,650,000 2.582 

6.นายพิชยั วิจกัขณ์พนัธ์ ไทย 116,573,100 2.096 

7.น.ส.อาํไพ รัตนนาวิน ไทย 101,818,100 1.830 

8.บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จาํกดั ไทย 97,191,688 1.747 

9.นายทว ีกุลเลิศประเสริฐ ไทย 87,988,210 1.582 

10.นายจุมภฏ วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย 80,000,000 1.438 

รวม 1,579,802,998 28.398   
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที� 2  ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด 16,499 ราย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คิดเป็น 20 ราย

แรก เท่ากบั 35.49% ของหุน้ที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดที� 5,562 ลา้นหุน้ โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุน

ต่างชาติ คิดเป็น 1.21% ของหุน้ทั�งหมด (จากเดิม 1.56 % ในปี 2557) สดัส่วนการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ราย

ยอ่ยของบริษทัฯ (Free Float) อยูที่� 90.55% ของหุน้ทั�งหมดที�จาํหน่ายแลว้ 

 

 

7.3)  การออกหลกัทรัพย์อื�น 

1)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที� 4 (GEL-W4) 

 เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

(GEL-W4) จาํนวนไม่เกิน 1,327,199,947 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ซึ� งกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื�อ

สิทธิในการรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิในวนัที� 10 เมษายน 2556 โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม

ต่อ 1 หน่วย และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที�จองซื�อหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนการจอง

หุน้เพิ�มทุนใหม่ 2 หุน้ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิใหมี้การซื�อ

ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 1,327,187,433 หน่วย จาํนวนที�เหลืออีก 12,514 หน่วย บริษทัฯได้

ทาํการยกเลิกแลว้ทั�งจาํนวน ซึ� งใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื�อและเปลี�ยนมือได ้โดยมีอายุ 3 ปี 

นบัตั�งแต่ วนัที� 10 มิถุนายน 2556 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กเดือนธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยสามารถใชสิ้ทธิ ครั� งแรกในวนัที� 30 ธนัวาคม 2556  ส่วนการใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ยสามารถทาํไดใ้น

วนัที�  9  มิถุนายน 2559  ซึ� งอตัราการใชสิ้ทธิจะเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ในราคา 
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1.20 บาทต่อหุ้น มีผลตั�งแต่วนัที� 30 ธันวาคม 2556 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตาม อตัราและราคาการใช้สิทธิอาจ

เปลี�ยนแปลงไดใ้นกรณีที�มีการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั (GEL-W4) ที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิมี

จาํนวน 1,327,187,433 หน่วย  

7.4)  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2551  วนัที� 24 เมษายน 2551 ที�ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้

บริษทัฯ เปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละ

สาํรองตามกฎหมาย และบริษทัฯ ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั�งนี� ให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยาย

ธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายใหต้ามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั  โดยบริษทัฯ มีนโยบาย

ในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการลงคะแนนเสียงหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง (ปัจจุบนับริษทัออกหุน้เพียง 1 ประเภท คือ 

หุน้สามญั ไม่มีหุน้ประเภทบุริมสิทธิ)  

 สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร/เงินปันผล ซึ� งไดรั้บสิทธิการในการปฏิบติัการเท่าเทียมกนั นอกจากนี�

บริษทัฯ ยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ , สิทธิในการพิจารณา

แต่งตั�งคณะกรรมการบริษทัฯ , พิจารณารับรองผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในทุกๆปี สิทธิในการพิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมติัการลดทุนหรือเพิ�มทุน 

 บริษทัฯคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดดู้แลผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิขั�นพื�นฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การให้

ขอ้มูลสําคญัที� เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(MD&A) เพื�ออธิบายผลการดาํเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเวบ็ไซตบ์ริษทั   
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8. โครงสร้างการจดัการ  

8.1)  คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 

1)  คณะกรรมการบริษทั 

1. ศ.ดร.บวรศกัดิ�   อุวรรณโณ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   

2. นายโสภณ  ผลประสิทธิ�  รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการ  

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ 

5. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการ 

6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ  

7. นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการอิสระ 

8. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการอิสระ  

9. นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ  

2)  คณะกรรมการบริหาร 

1. นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน ์  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  

2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี         ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางพรรณี จารุสมบติั       กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.วิชญะ เครืองาม       กรรมการตรวจสอบ 

4)  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

            1.  นายธิติพงศ ์               ตั�งพนูผลวิวฒัน ์              ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

            2.  ดร.วิชญะ                   เครืองาม                         กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

            3.  นายวฒิุชยั                  เศรษฐบุตร                     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5)    คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

1. ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3. นางวิสจัจา คชเสนา กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

  

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ   หน้าที�  41  

6)    คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ�  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

2. นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน ์ กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

4. นายชยันรินทร์ สายรังษี กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

5. นางวิสจัจา คชเสนา กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

โครงสร้างกรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 ท่าน ณ วนัที�              

31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกรรมการทั�งสิ�น 9 ท่าน ซึ� งประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ

จาํนวน 6 ท่าน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด เป็นจาํนวนมากพอที�สามารถสร้างกลไก

ถ่วงดุลอาํนาจภายในคณะกรรมการของบริษทัฯ   

ความเป็นอสิระของฝ่ายจัดการและกรรมการ                              

 คณะกรรมการมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ และมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ มีการกาํหนด

บทบาทและอาํนาจหนา้ที�อย่างชดัเจน รวมทั�งกรรมการตรวจสอบซึ� งมาจากกรรมการอิสระทั�ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้

เสียในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ และทาํหน้าที�ดูแลกาํกบัและตรวจสอบการทาํงานของฝ่าย

บริหาร 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี โดยการ

ประเมินแบบทั�งคณะ เพื�อให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงาน

ระหวา่งปีที�ผา่นมา เพื�อใหน้าํมาแกไ้ข และเพิ�มเติมประสิทธิภาพการทาํงาน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 มีกรรมการ 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ร่วมกนัพิจารณา ทั�ง 3 ท่านมีความรู้

และประสบการณ์ ซึ�งมีบทบาทหนา้ที�และความรับผิดชอบ 

  1.พิจารณาและใหค้วามเห็นในเรื�องโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั อนัไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบริษทัที�ควรจะเป็นเมื�อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัขนาด

และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯในปัจจุบนั รวมทั�งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่              

ละคน เพื�อปรับเปลี�ยนองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัฯใหส้อคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ 
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2. กาํหนดวิธีและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

 - คุณสมบติัของกรรมการที�เหมาะสมกบัยุทธศาสตร์ของบริษทัฯ และเป็นไปตามโครงสร้าง

ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯตามที�คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดไว ้ตลอดจนความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของกรรมการที�จาํเป็นและยงัขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึง

คุณสมบติัตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

3. สรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที�กาํหนดไว ้

 - ในกรณีที�กรรมการต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัฯให้ความ

เห็นชอบและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง 

 - ในกรณีที�มีกรรมการพน้จากตาํแหน่งโดยเหตุอื�นใด (นอกจากการออกจากตาํแหน่งตามวาระ) 

เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง 

 - ในกรณีที�ต้องแต่งตั� งกรรมการใหม่เพิ�มเติมเพื�อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษทัฯเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง 

4. พิจารณาโครงสร้าง จาํนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั�งที�เป็นตวัเงิน 

และมิใชต้วัเงินที�เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษทัฯ และสมาชิกในคณะกรรการชุดย่อย โดย

ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑที์�ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของ

บริษทัอื�นที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และบริษทัจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�

มีมลูค่าตลาด (Market  Capitalization) ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ เพื�อจูงใจและรักษาไวซึ้� งกรรมการที�มีคุณประโยชน์กบั

บริษทัฯ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื�อใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา

อนุมติั 

5. พิจารณาความเหมาะสมและเงื�อนไขต่างๆ เกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น

หรือหลกัทรัพยอื์�น ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน เพื�อจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบติัหนา้ที�เพื�อใหเ้กิดการ

สร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่ผูถื้อหุ้นระยะยาว และเพื�อสามารถรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง ภายใตเ้กณฑที์�

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

6. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ที�ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ปฏิบติัการอื�นใดในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ

มอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ ตามที�กาํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ    

 ในปี 2558 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประชุมดงันี�  

        คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ จาํนวนครั� งในการเขา้ร่วม หมายเหตุ 

1.ศ.ดร.บวรศกัดิ�  อุวรรณโณ 9/9 แต่งตั�ง 25/04/2557 

2.นายโสภณ ผลประสิทธิ�  8/9 แต่งตั�ง 5/03/2557 

3.นายธิติพงศ ์ตั�งพนูผลววิฒัน์ 9/9 แต่งตั�ง 4 /02/2557 

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 8/9 แต่งตั�ง 26/03/2556 

5.นายวฒิุชยั    เศรษฐบุตร           8/9 แต่งตั�ง 25/04/2557 

6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 8/9 แต่งตั�ง 2/10/2557 

7.ดร.วิชญะ เครืองาม 9/9 แต่งตั�ง 2/10/2557 

8. นางพรรณี จารุสมบติั 9/9 แต่งตั�ง 2/06/2557 

9. ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ 6/9 ลาออกวนัที� 5/11/2558 

10. นายวิรัช มรกตกาล 2/9 แต่งตั�ง 16/11/2558 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ จาํนวนครั� งในการเขา้ร่วม หมายเหตุ 

1.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 5/5 แต่งตั�ง 2/10/2557 

2.นางพรรณี จารุสมบติั 4/5 แต่งตั�ง 2/05/2557 

3.ดร.วิชญะ เครืองาม 4/5 แต่งตั�ง 2/10/2557 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

คณะกรรมการ จาํนวนครั� งในการเขา้ร่วม หมายเหตุ 

1.นายธิติพงศ ์ตั�งพูนผลวิวฒัน ์ 2/2 - 

2.ดร.วิชญะ เครืองาม 2/2 - 

3.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร  2/2 - 
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คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

คณะกรรมการ จาํนวนครั� งในการเขา้ร่วม หมายเหตุ 

1.ดร.วิชญะ เครืองาม 4/4 - 

2. ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ 1/4 ลาออกวนัที� 5/11/2558 

3.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร  4/4 - 

4.นางวิสจัจา คชเสนา 4/4 - 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

คณะกรรมการ จาํนวนครั� งในการเขา้ร่วม หมายเหตุ 

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ�  2/2  

2. นายธิติพงศ ์ตั�งพนูผลวิวฒัน์ 2/2  

3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 2/2  

4. นายชยันรินทร์ สายรังษี 2/2  

5. นางวิสชัจา คชเสนา 2/2  
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แผนผงัองค์กร 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

8.2)  คณะผู้บริหาร 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะผูบ้ริหารบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย 

รายชื�อผูบ้ริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายธิติพงศ ์ตั�งพนูผลวิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

4. นางลินจง ศรีสงคราม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

5. นางรสิกา ประเสริฐสงัข ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (รักษาการ) 

6. นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

7.นายศรัณย ์เวียงคาํมา ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

8. นายพรชยั นุ่นละออง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ 

9. นางดวงกมล สุขเมือง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทั�วไป 

 

8.3)  เลขานุการบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 6/2557 เมื�อวนัที� 5  มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯไดแ้ต่งตั�ง

นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร เขา้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั และผ่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทั โดยมี

หนา้ที�ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 ซึ� งเลขานุการบริษทัฯ จะจดัทาํ

และจดัเก็บทะเบียนกรรมการ หนงัสือนัดประชุมและรายงานการประชุม จดัทาํและจดัเก็บรายงานประจาํปี ส่ง

สาํเนาและจดัเกบ็รายงานการมีส่วนไดเ้สีย และจดัใหมี้ระบบการเกบ็รักษาเอกสารของบริษทัฯ โดยคุณสมบติัของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯปรากฏในเอกสารแนบ 1    

 เลขานุการบริษทัฯมีหนา้ที�ในกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด(Compliance Unit) 

ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัจดทะเบียน ดงันี�  

1. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ รวมทั�งการติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติที�ประชุม 

2. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานกาํกบัดูแล

อื�นที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

4. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี

ส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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5. เกบ็รักษาสาํเนารายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

6. ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเกี�ยวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

7. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด หรือที�ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการ  

8.4)      ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าที�ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตหน้าที�ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการและเปรียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษทัที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลั�นกรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละ

ปีให้คณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ, 

กรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายเดือนในรูปของเบี�ยประชุมกรรมการ 

  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เมื�อ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดงันี�   

หมายเหต ุค่าเบี�ยประชุมรายครั� งจะจ่ายให้กบักรรมการที�เขา้ร่วมประชุมในอตัราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั� งต่อปี โดยกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

กรรมการ ค่าตอบแทน (บาท)  

ค่าตอบแทน (ต่อเดือน) ค่าเบี�ยประชุมรายครั� ง โบนสั/บาํเหน็จ 

1)  คณะกรรมการบริษทั  

 ประธานกรรมการ 80,000    10,000 × 
 รองประธานกรรมการ 50,000    10,000 × 
 กรรมการ  20,000    10,000 × 

2.) คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000      × × 
 กรรมการตรวจสอบ 20,000      × × 
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1) ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน 

 ก. ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3,442,667 บาท   

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนเงินค่าตอบแทนปี 2558 (บาท/ปี) 

หมายเหตุ 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชุม ค่าตอบแทน 

ค่าเบี�ย

ประชุม 

1.ศ.ดร.บวรศกัดิ�  อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 960,000.00 90,000.00 - - 1,050,000.00   แต่งตั�ง 25/05/2557 

2.โสภณ ผลประสิทธิ�  รองประธานกรรมการ 600,000.00 80,000.00 - - 680,000.00 แต่งตั�ง 05/03/2557 

3.นายธิติพงศ ์ตั�งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร - - - - - แต่งตั�ง 04/02/2557 

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ - - - - - แต่งตั�ง 26/03/2557 

5.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ/กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั - - - - - แต่งตั�ง 12/05/2557 

6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - 80,000.00 660,000.00 - 740,000.00 แต่งตั�ง 05/03/2557 

7.นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 90,000.00 240,000.00 - 330,000.00 แต่งตั�ง 02/05/2557 

8.ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 90,000.00 240,000.00 - 330,000.00 แต่งตั�ง 02/10/2557 

9. ดร.อิทธิพล เดี�ยววณิชย ์ กรรมการ 202,667.00 60,000.00 - - -  ลาออก 05/11/2558 

10. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ 30,000.00 20,000.00 - - -   แต่งตั�ง 16/11/2558 

 รวมทั�งสิ�น 1,792,667.00 510,000.00 1,140,000.00 - 3,442,667.00  
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ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  

 บริษทัฯมีการประเมินผลการดาํเนินงานของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารในรูปของดชันีวดัผล(Key 

Performance Index:KPI) ที�ไดก้าํหนดไวใ้นแผนการดาํเนินงานที�เสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการซึ� งเชื�อมโยงกบัอตัรา

ค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการบริษทัฯกาํหนดไว ้

  

ค่าตอบแทน 
ปี 2558 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) ลกัษณะค่าตอบแทนรายเดือน 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 10 17,091,741.10 เงินเดือน 

รวม 10 17,091,741.10  

หมายเหต ุ :  “ผูบ้ริหาร” ในที�นี�หมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2) ค่าตอบแทนอื�น 

 เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพโดยใชชื้�อวา่กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กสิกรไทยทรัพยม์ั�งคง ซึ� งจด

ทะเบียนแลว้” ซึ� งจดทะเบียนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) โดยอยู่ภายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย 

     อนึ�ง บริษทัฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพใหแ้ก่พนกังาน โดยบริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนทุก

เดือนเท่ากนัร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในปี 2558 จ่ายสมทบเขา้กองทุนดงันี�  

 ผูบ้ริหาร 8 คน เป็นเงิน 428,543.10 บาท 

8.5)   บุคลากร 

1) จํานวนพนักงาน   

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีพนกังานทั�งหมด 621 คน ดงันี�  
สายงานหลกั จํานวนพนักงาน (คน) 

สาํนกับริหาร 7 

ธุรการและบริการองคก์ร 45 

ทรัพยากรบุคคล 4 

บญัชีและการเงิน 17 

ขายบริการและออกแบบ 262 

โรงงานผลิต 286 

รวม 621 
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ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที�สาํคญัในช่วง  3  ปีที�ผา่นมา 

 -ไม่มี – 

2) นโยบายพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ เลง็เห็นความสาํคญัของพนกังานทุกระดบัโดยเฉพาะอย่างยิ�งความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังาน

ทุกคนโดยบริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพระดบัมืออาชีพและเปิดโอกาสใหพ้นกังานได้

แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถดงันั�นกลุ่มบริษทั จึงมีนโยบายในการพฒันาความรู้ความสามารถของ

พนักงานในทุกระดับอย่างจริงจงัและต่อเนื�องเพื�อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจและสนับสนุน

พนกังานให้มีความกา้วหนา้ตามสายอาชีพไปพร้อมกบัความสําเร็จขององค์กรการสรรหาและความกา้วหนา้ใน

อาชีพของพนกังานแผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัแผนการฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี โดยพิจารณาจากขอ้มูล และ

ความจาํเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวม 

1,169,591.51 บาท กลุ่มบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรตั�งแต่กระบวนการสรรหาโดยไดย้ึดถือ

หลกัการวา่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานตอ้งมีความโปร่งใสและดาํเนินการดว้ยระบบความเสมอภาค

และเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกาํหนดคุณลกัษณะของพนกังานจากลกัษณะงานพร้อมทั�งระบุวุฒิ

การศึกษาประสบการณ์ความเชี�ยวชาญและขอ้กาํหนดอื�นๆของแต่ละตาํแหน่งงานอย่างชดัเจนและจะคดัเลือกผูที้�มี

คุณสมบติัที�เหมาะสมเพื�อเขา้สู่กระบวนการทดสอบขอ้เขียนและการสัมภาษณ์โดยผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานที�

เกี�ยวขอ้งเพื�อที�จะไดม้าซึ� งพนกังานที�มีคุณสมบติัถูกตอ้งและเหมาะสมตามตาํแหน่งหนา้ที�ทั�งนี� เมื�อมีตาํแหน่งงาน

ที�ว่างหรือตาํแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ�นเพื�อให้โอกาสในการพฒันาความกา้วหน้าในการทาํงานกับพนักงานเดิม           

บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้กบัพนักงานภายในเป็นอนัดบัแรกหากไม่มีผูใ้ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคดัเลือกจาก

บุคคลภายนอกนอกจากนี�พนกังานใหม่ทุกคนจะไดเ้ขา้รับการปฐมนิเทศเพื�อให้พนกังานไดรู้้จกัและรับทราบถึง

กระบวนการและขั�นตอนการทาํงานของตนเองรวมไปถึงฝ่ายต่างๆในองค์กรซึ� งจะมีส่วนช่วยให้พนกังานเขา้ใจ

บทบาทและหนา้ที�ของตนเองและสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงค์อีกทั�งบริษทัฯ ยงัใหค้วามสําคญัใน

การใหโ้อกาสเติบโตในหนา้ที�การงานแก่พนกังานตามเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพเพื�อรักษาคนเก่งและคนดีให้

อยู่กบัองคก์รการพฒันาความสามารถบริษทัฯ มีนโยบายที�จะสนบัสนุนการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังานทั�งนี�

เพื�อพฒันาทกัษะในการทาํงานของพนักงานอย่างสมํ�าเสมอเพิ�มพูนและต่อเนื�องโดยไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมทั�ง

ภายในและภายนอกองคก์รโดยหลกัสูตรการฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรบริษทัฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตาม

ตาํแหน่งหนา้ที�ของพนกังานแต่ละคนและสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถและลกัษณะงานเพื�อใหก้ารฝึกอบรม

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที�สุด ทั�งนี�กลุ่มบริษทัจดัใหมี้การฝึกอบรมทั�งภายในและภายนอกองคก์ร

ครอบคลุมหลกัสูตรในดา้นต่างๆที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของพนกังานตามสายอาชีพ อาทิเช่นหลกัสูตรดา้น

วิศวกรรมและซ่อมบาํรุงหลกัสูตรดา้นการเสริมสร้างและพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตรการบริหารจดัการระบบ

คุณภาพและความปลอดภยัหลกัสูตรดา้นการเงินการบญัชีและการตรวจสอบภายในหลกัสูตรดา้นการบริการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศหลกัสูตรพื�นฐานทั�วไป อบรมหลกัสูตรกฏหมายก่อสร้าง และอบรมหลกัสูตรกฎหมาย

ทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็นตน้โดยบริษทัฯ  



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ    หน้าที� 51 

 

มุ่งหวงัและสนบัสนุนใหพ้นกังานที�เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมภายในองคก์รหรือ

การฝึกอบรมภายนอกองคก์รไดมี้โอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปยงัพนกังาน

คนอื�นดว้ยเพื�อใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองคก์รในรูปแบบของการบริหารจดัการความรู้ 

(Knowledge Management) 

 

9.การกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

9.1) นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
การปฏิบัตติามหลกัการการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี 

คณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี ซึ� งเป็นส่วนสาํคญัอย่างยิ�งต่อการดาํเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโตอย่างย ั�งยืน เป็นการสร้างความเชื�อมั�น

ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื�อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

และมีธรรมภิบาลที�ดี ตลอดจนสามารถเป็นที�ไดรั้บการยอมรับต่อสาธารณชนได ้

คณะกรรมการบริษทัฯมีส่วนสําคญัที�ช่วยผลกัดนัให้เกิดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อนาํมาใช้

ในทางปฏิบติั โดยไดมี้มติแต่งตั�งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 ในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งที� 3/2558 เพื�อเป็นกาํลงัสาํคญัที�มีส่วนช่วยในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ของบริษทั ให้มีความสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั�งนี� คณะกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีไดน้าํหลกัเกณฑก์ารสํารวจโครงการสํารวจการกาํกบัดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) ซึ� งไดรั้บการยอมรับจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ กลต.มาเป็นตน้แบบในการดาํเนินงานการสร้างระบบ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี  

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ เป็นการสร้างความเชื�อมั�นใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายเพื�อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่าง

โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรม คาํนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ความรับผิดชอบของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิ�มมลูค่าในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ั�งยืนของบริษทัฯ 

 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งบริษทัฯ ไดถื้อ

ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องดงันี�  

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

      บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยตระหนกัว่าผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของ โดย

ควบคุมบริษทัผ่านการแต่งตั� งคณะกรรมการ ให้ทาํหน้าที�แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี�ยวกับการ

เปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของบริษทัฯ 

  สิทธิขั�นพื�นฐานของผูถื้อหุน้คือการเขา้ร่วมประชุมเพื�อแต่งตั�ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั�งผูส้อบบญัชี และ

เรื�องที�มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิ�มทุน การจดัสรรเงิน

ปันผล และอนุมติัรายการเกี�ยวโยงต่างๆ ผูถื้อหุน้ยงัไดรั้บสิทธิในการซื�อขายหรือโอนหุน้ 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   

5. บริษทัฯไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า

ก่อนการประชุมฯ ซึ� งไม่ยุ่งยากซบัซอ้น มีการบนัทึกมติที�ประชุมไวอ้ย่างชดัเจน พร้อมทั�งคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที�ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง     
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 บริษทัฯมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วม

ประชุม โดยบริษทัฯคดัเลือกสถานที�จดัประชุมซึ� งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้เดินทางเขา้

ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก บริษทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อลด

ระยะเวลาใหก้ารตรวจเอกสารในวนัประชุมและบริษทัจดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที�จดัประชุมสาํหรับผูถื้อ

หุน้บุคคลธรรมการและนกัลงทุนสถาบนัโดยบริษทัฯไดใ้ชร้ะบบบาร์โค๊ดมาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนน

เสียงเพื�อช่วยให้ขั�นตอนลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ�นและได้

จดัเตรียมอากรสแตมป์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ ทั�งนี� เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 การสร้างความมั�นใจใหก้บัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลใหก้ารใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป

อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมั�นใจในการลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมการจึงกาํกบัดูแลให้ผูถื้อหุ้น

ไดรั้บการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั�นพื�นฐานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดด้าํเนินการต่างๆดงันี�  

 1. บริษทัฯมีนโยบายในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยไดอ้าํนวยความสะดวกและสนบัสนุนผูถื้อหุ้น 

โดยไดส่้งใบมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกในการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถจะ

ใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเขา้ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉนัทะผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียง

ได ้ในการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมการทั�ง 3 ท่านประกอบ 

2. การให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือการเสนอชื�อ

บุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทัฯก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ยงัไม่มีหวัขอ้นี� ระบุใน website อย่างเป็น

ทางการ แต่ผูถื้อหุน้สามารถส่งขอ้มลูการขอเพิ�มวาระการประชุมฯ  หรือเสนอชื�อกรรมการพร้อมคุณสมบติัเขา้มายงั  

website ของบริษทัฯได ้แต่ที�ผา่นมายงัไม่ปรากฏวา่มีขอ้มลูส่งเขา้มา 

3. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ�งหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึ�งเสียง 

 4. กาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้�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
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ทางวินัยของบริษัทฯ โดยที�ผ่านมาไม่มีกรณีที�กรรมการหรือผู ้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื�อหา

ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

5. เปิดเผยขอ้มลูรายการที�เกี�ยวโยงกนั และความเห็นของคณะกรรมการเกี�ยวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อ

หุ้นทราบ และไม่มีการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวาระการแต่งตั�งกรรมการ ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ้

  ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯเพิ�มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

(แบบ 56-1) ของบริษทัฯที�แสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั www.gel.co.th  

2. พนักงาน  

  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน  เพราะถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯได ้บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายที�ชดัเจนในการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ มีการ

พฒันาอบรมใหค้วามรู้อย่างทั�วถึงคนละไม่นอ้ยกว่า 6 ชั�วโมงต่อปีสาํหรับพนกังานที�ไดรั้บการอบรม   เพื�อพฒันา

ความสามารถของพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเนื�อง ให้โอกาสกา้วหนา้ในงาน ซึ� งในปี2558 มีการอบรมพฒันาให้

ความรู้พนกังานเฉลี�ยคนละไม่นอ้ยกวา่ 7.5 ชั�วโมง  

  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดย

การจดัอบรมหลกัสูตรให้กบัคณะกรรมการเพื�อทาํหน้าที�ดูแล แนะนาํ แจง้ข่าวสาร เกี�ยวกบัความปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั�งการป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน เพื�อให้พนักงานนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่าง

ถกูตอ้ง จดัอุปกรณ์ความปลอดภยัที�เหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีสวสัดิการที�ดี และสภาพการจา้งงานที�เหมาะสมกบั
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สภาวะตลาด เพื�อให้พนกังานมีจริยธรรมที�ดี บริษทัฯไดจ้ดัพระสงฆที์�มีความรู้มาบรรยายธรรมให้ขอ้คิดในการ

ดาํเนินชีวิต มีการช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา บุตรของพนกังานที�เรียนดี รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆเช่น การเรียนศิลปะ

ในช่วงปิดเทอมของบุตรหลานพนกังาน จดัทศันศึกษาใหก้บัพนกังานผูมี้รายไดน้อ้ย เป็นตน้ 

 บริษทัฯ มีนโยบายที�ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน

ประกนัสุขภาพของพนกังาน โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหพ้นกังานไดรั้บทราบผ่านทาง website ของบริษทัฯใหเ้ป็นที�

ทราบ  

 บริษทัฯ จดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสําหรับพนกังานเพื�อเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัฯไดใ้ส่ใจดูแล

พนกังานทุกคนในระยะยาวอยา่งเป็นรูปธรรม 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงหลกัความเสมอภาคกนัในทางกฎหมาย 

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล  และจะไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังานเพราะความแตกต่างในเรื�องถิ�น

กาํเนิด เชื�อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สงัคม ความเชื�อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง   

  บริษทัฯ จดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นจากพนกังาน หากพนกังานไดพ้บเห็นสิ�งผิดปกติหรือสิ�งไม่

ควร ซึ�งจะถกูส่งถึงกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง สาํหรับการแจง้เบาะแสใหก้รรมการอิสระ บริษทัฯไดมี้ชื�อกรรมการ

อิสระ ดร.วิชญะ เครืองาม E-mail address independent.gel@gmail.com  เพื�อใหผู้ต้อ้งการแจง้เบาะแสสามารถติดต่อ

โดยไม่ผา่นบริษทัฯ เพื�อเป็นขอ้มลูใหส้อบหาขอ้เทจ็จริงโดยตรง 

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  

บริษัทฯมุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที�ความเอาใจใส่และความ

รับผิดชอบ ซึ� งมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ โดยพฒันาคุณภาพและรูปแบบของสินคา้และบริการเพื�อสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ในราคาที�เป็นธรรมไดอ้ย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อรักษาความสัมพนัธ์ที�ดีในระยะยาว โดย

บริษทัฯไดมี้การสาํรวจวามพึงพอใจของลูกคา้เพื�อรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน และนาํมาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ�งขึ�น นอกจากนี�  ยงัมีการพฒันาบุคลากรที�จะมาให้บริการกบัลูกคา้ 

โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานทั�งก่อนปฏิบติังานจริงและพฒันาเพิ�มพูนทกัษะและความรู้

ใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใหบ้ริการและดูแลใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุก

รายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นลกูคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเลก็ 
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4. คู่ค้า 

   บริษทัฯ คาํนึงถึงความสาํคญัของคู่คา้ในฐานะที�เป็นผูที้�มีความสาํคญัในการใหค้วามช่วยเหลือการ

ดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ ยึดหลกัการปฏิบติัที�เสมอภาคและการแข่งขนัที�เป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย

โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัต่อคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

            บริษทัฯ เนน้ความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดาํเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเขา้ทาํ

สัญญากบัคู่คา้โดยให้ไดผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมทั�งสองฝ่าย  ตั�งอยู่บนหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจโดยเปรียบเทียบ

เงื�อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั�งนี�  เพื�อมุ่งหมายที�จะพฒันาและรักษา

สมัพนัธภาพที�ย ั�งยืน  

5. คู่แข่ง 

นโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัคู่แข่ง 

               บริษทัฯ มีนโยบาย ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารแข่งขนัที�ดี เนน้การดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอย่างเป็นธรรม บริษทัฯ ทาํการแข่งขนัโดยใช้คุณภาพของสินคา้และการ

บริการที�เชื�อถือไดเ้ป็นจุดแข่งขนั ทาํการแข่งขนัทางการคา้อยา่งสุจริตกบัคู่แข่ง บริษทัฯ จะรักษาความสัมพนัธ์อนัดี

ในฐานะผูร่้วมประกอบการคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใด ๆในเรื�องที�เกี�ยวกบัคู่แข่งทาง

การคา้ 

6. เจ้าหนี�  

 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามพนัธะทางสัญญาต่อเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�สถาบนัการเงินโดยแสดงความ

รับผิดชอบต่อหนี� สินของบริษทัฯ บริษทัฯปฏิบติัต่อเจา้หนี� อย่างเป็นธรรม ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ  

บริษทัฯ และเจา้หนี� มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเสมอมา 

7. สังคม/ชุมชน และสิ�งแวดล้อม   

  บริษทัฯไดค้าํนึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม โดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้น    

ต่าง ๆ เพื�อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัฯไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบในการไม่ให้เกิด

มลภาวะ  ทางเสียง ฝุ่ น ต่อชุมชนใกลเ้คียง จดัหน่วยงานเฉพาะเพื�อดูแลสิ�งแวดลอ้มอย่างใกลชิ้ด มีความเป็นมิตรกบั

สิ�งแวดลอ้ม 

 บริษทัฯไดค้าํนึงถึงคุณค่า และความสาํคญัในการทาํประโยชนต่์อสงัคม และสงัคมโดยรอบโรงงาน  

ไดใ้ห้การพฒันาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกลเ้คียง สนบัสนุนเครื�องกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วม

กิจกรรมวนัเด็ก และร่วมกิจกรรมของวดับริเวณใกลเ้คียงตามเทศกาลทางศาสนาที�สําคญั พนกังานของบริษทัฯได้

ร่วมกนับริจาคโลหิตใหแ้ก่สภากาชาดปีละ 2 ครั� ง อยา่งสมํ�าเสมอทุกปี 

  

 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ    หน้าที� 57 

 จรรยาบรรณ 

 บริษทัฯ ได้ดาํเนินธุรกิจมากว่า 53 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 นอกจากนี�  บริษทัฯ มีนโยบาย

เกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ และแจง้ให้พนักงาน

รับทราบในวนัปฐมนิเทศนก์ารเขา้เป็นพนกังานใหม่ของบริษทัฯ 

  

 ทั�งนี� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้

เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพื�อเป็นนโยบายและแสดงเจตนารมณ์ในเรื�องการ

ป้องกนัการมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคอร์รัปชั�น 

          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 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ� 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธิ�   บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้ที�

จะไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� ของบุคคลอื�น  และไดแ้จง้ใหพ้นกังานในองคก์รบริษทัฯไดรั้บทราบ  

โดยจะไม่ทาํซํ� า ดดัแปลง หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ�งทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธิ� ของบุคคลอื�นอนัถือเป็น

การฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมายโดยเดด็ขาด  

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 
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 อนึ�งบริษทัฯ มีการจดัตั�งหน่วยงานเพื�อรับผิดชอบดูแลงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และงานเลขานุการบริษทัฯ 

เป็นตวัแทนบริษทัฯ ในการสื�อสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ ให้แก่ ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน  นกัวิเคราะห์

หลกัทรัพย์ และผูเ้กี�ยวขอ้ง ที�ผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับบริษทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก โดยทาง

โทรศพัทห์มายเลข 02-501-2020  และทางโทรสาร 02-501-2134 

 

มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯจดัใหมี้ช่องทางรับเรื�องร้องเรียนของทั�งจากบุคคลภายนอกและพนกังานกระบวนการดาํเนินการ

เมื�อไดรั้บขอ้ร้องเรียนอีกทั�งยงัไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียนดงันี�  

 1. การแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีที�สงสยัวา่จะมีการกระทาํผิด

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ การกระทาํผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที�ส่อถึงการทุจริตการปฏิบติัอยา่งไม่เท่า

เทียมกนัผา่นช่องทางดงันี�  

(1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาที�ตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 

(2) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี    

(3) ทางจดหมาย 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�44/2 หมู่ที� 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

12000 

(4) ทาง e-mail โดยส่งมาที� gel@gel.co.th 

(5) เวบ็ไซตบ์ริษทั www.gel.co.th 

2 .กระบวนการดาํเนินการเมื�อได้รับข้อร้องเรียน 

เมื�อบริษทัฯได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแลว้บริษทัฯ จะดาํเนินการรวบรวมข้อมูลประมวลผล

ตรวจสอบและกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื�อบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูที้�ไดรั้บผลกระทบโดยคาํนึงถึง

ความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั� งหมดหลงัจากผูที้�ทาํหน้าที� รับผิดชอบเรื� องดังกล่าวมีหน้าที� ติดตามผลการ

ดาํเนินการและรายงานผลใหผู้รั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทั�งรายงานผลการ

ดาํเนินการดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการประธานเจา้หน้าที�บริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัฯตามลาํดบัแลว้แต่กรณี 

3.มาตรการคุ้มครอง 

เพื�อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผูที้�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงบริษทัฯ จะไม่เปิดเผยชื�อสกุลที�อยู่ภาพหรือขอ้มูลอื�นใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้ห้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงรวมไปถึงกาํหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีที�ผูน้ั�นเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่

ปลอดภยัหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายทั�งนี�ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหาย

ดว้ยกระบวนการที�มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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ทั�งนี� บุคคลที�บริษทัฯตรวจสอบแลว้พบว่าไดก้ระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั�นจะ

ไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที�บริษทัฯ กาํหนดหรือไดรั้บโทษตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

         หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการที� มีต่อบริษัทฯและผู ้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์การทาํงานจาก

หลากหลายสาขา ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ที�กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งมีภาวะ

ผูน้าํ  มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้นต่างๆ มีความซื�อสัตยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระใน

การตดัสินใจเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด

วิสัยทศัน์  เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ 

ตลอดจนกาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ย่างสมํ�าเสมอ ติดตามผลการ

ดาํเนินงาน  โดยคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ อย่างซื�อสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม 

รวมทั�งกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที�ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  และเพื�อความเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยืนขององคก์ร 

9.2)  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั�งหมด 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดงันี�  

1) คณะกรรมการบริษทั  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่านดงันี�   

รายชื�อคณะกรรมการ ตาํแหน่ง  หมายเหตุ 

1. ศ.ดร.บวรศกัดิ�  อุวรรณโณ ประธานกรรมการ แต่งตั�งวนัที� 25/04/2557 

2.นายโสภณ ผลประสิทธิ�  รองประธานกรรมการ แต่งตั�งวนัที� 12/03/2557 

3.นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการ แต่งตั�งวนัที� 04/02/2557 

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ แต่งตั�งวนัที� 26/03/2556 

5.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ แต่งตั�งวนัที� 12/05/2557 

6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ แต่งตั�งวนัที� 02/10/2557 

7.นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการอิสระ แต่งตั�งวนัที� 02/05/2557  

8.ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการอิสระ แต่งตั�งวนัที� 02/10/2557 

9. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ แต่งตั�งวนัที� 16/11/2558 
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 ทั�งนี�โดยมี นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร เลขานุการบริษทัฯ ทาํหนา้ที�ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงาน

การประชุม  และจดัเกบ็เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทั    

1. กาํกับดูแลและจัดการให้การดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้วตัถุประสงค์  และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ซึ� งเป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี  ตลอดจนปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4  เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีสิ�นปีของบริษทัฯ  และจดั

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื�อมีความจาํเป็น   

3. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ  50  ของกรรมการทั�งหมด  การวินิจฉัยชี� ขาดของที�ประชุมใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานของที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุน และในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯประจาํปี รวมทั�งดูแลการใช้

ทรัพยากรของบริษทัฯ 

5. กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ที�มีเงื�อนไขการคา้โดยทั�วไป ในการทาํธุรกรรมระหว่าง           

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง 

 “ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั 

ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง” 

6. พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั� งคราวตามที�เห็นสมควรภายใต้

บทบญัญติัของกฎหมาย 

7. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่าง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง 

8. กาํหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพี�อเพิ�มมูลค่าสูงสุดให้แก่

บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยใหพิ้จารณาทบทวนวิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

9.  กาํหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทาํธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ รวมทั�งผลงาน

และผลประกอบการประจาํเดือนและประจาํไตรมาสของบริษทัฯ เทียบกับแผนและงบประมาณและพิจารณา

แนวโนม้ในช่วงถดัไป 

10. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอยา่งสมํ�าเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงที�

เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูดู้แลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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11. ดาํเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที� เชื�อถือได ้

ตลอดจนดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสม 

12.  พิจารณาอนุมติัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาํเนินการใดๆ ที�

กฎหมายกาํหนด เวน้แต่เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

13. พิจารณา และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่อรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพื�อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ 

14.  ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

15.  พิจารณาเรื� องต่างๆ โดยกาํหนดถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดย

กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาที�ทาํกบับริษทัฯ หรือถือหุ้นเพิ�มขึ�น

หรือลดลงในบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ทั�งนี�  สาํหรับรายงานที�ทาํกบักรรมการหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้หรือมี

ส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอื์�นใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย กรรมการซึ� งมีส่วนไดเ้สียไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการทาํรายการในเรื�องนั�น 

16.  กาํกบัดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

และคู่มือจริยธรรมของบริษทัฯ และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

17.  กาํหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการ

บริหารความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ และดูแลให้มีการนาํนโยบายการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในไป

ปฏิบติัจริง 

18. กาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ตลอดจนดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม ดงักล่าว 

19. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรายการประจาํปีและครอบคลุมในเรื� องสําคญัๆ ตามนโยบายเรื�องขอ้พึงปฏิบติัที�ดีสําหรับกรรมการ

บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ� งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างหนึ� งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได ้การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการมอบอาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วงที�ทาํ

ใหก้รรมการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมติัรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้

เสีย หรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอื�นใดขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

21. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯประจาํปี ในรูปแบบการประเมินทั�งคณะ เพื�อใชเ้ป็น

กรอบในการทบทวนการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

22. แต่งตั�งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�

กาํหนดไว ้เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 
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23. จดัให้มีเลขานุการบริษทัเพื�อดูแลให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯตามขอ้บงัคบับริษทักรรมการตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมด  

2.คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้เป็นรายปี และแจง้ใหก้รรมการแต่ละคน

ทราบกาํหนดการดงักล่าว เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้โดยมีกาํหนดการประชุมขั�นตน้

จาํนวน 4 ครั� งต่อปี ซึ� งเหมาะสมกบัการทาํหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ และลกัษณะธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็

ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น ทั�งนี�  ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารจะร่วมกนั

พิจารณากาํหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษทัแต่ละคนมีความเป็นอิสระที�จะเสนอเรื� องเขา้สู่วาระการ

ประชุม โดยในปี 2558 บริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9 ครั� ง กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วม

ประชุมอยา่งสมํ�าเสมอ คิดเป็นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั�งหมด  

3. คณะกรรมการบริษทัฯมีกาํหนดการประชุมมากกว่า 4 ครั� งในหนึ�งปีบญัชีตามตารางนดัประชุมล่วงหนา้ทั�ง

ปีและไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุม

ยกเว้น กรณีเร่งด่วน เพื�อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สําหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั� น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีกาํหนดการประชุมเป็นประจาํทุกไตรมาสและเพิ�มเติมตามความเหมาะสม และใน                

ปี 2558 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีกาํหนดการประชุมเป็นประจาํทุกเดือนและอาจประชุมเพิ�มเติมตาม

ความจาํเป็นและเหมาะสม นอกจากนี�  กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารยงัสามารถประชุมกนัเองไดต้ามความเหมาะสม 

ซึ� งจะมีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง ทั�งนี�  เพื�อเปิดโอกาสให้กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารสามารถอภิปราย

ปัญหาต่างๆ ที�มีอยูใ่นความสนใจร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม   

ข้อบังคับของบริษทัที�เกี�ยวข้องกบักรรมการมดีงันี� 

 ให้บริษทัฯมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า  5  คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวน

กรรมการทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด โดย

ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง  

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 
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กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ 

 ประกอบดว้ย นายธิติพงศ ์ตั�งพนูผลวิวฒัน,์ ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช และนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการสอง

ในสามคนนี�ลงลายมือชื�อร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

การพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื�องและเพียงพอ โดยสนบัสนุน

ให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที� เป็นการเพิ�มพูนความรู้ในการปฏิบติังานของ

กรรมการ เช่น การอบรมที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี

การปฐมนิเทศเพื�อใหก้รรมการที�เขา้รับตาํแหน่งในคณะกรรมการไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจน

ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยๆ รวมทั� งให้ขอ้มูลต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น รายงานประจาํปี นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากนี�  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้

คู่ มือสําหรับกรรมการซึ� งรวบรวมข้อมูลที� เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น 

พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที�  4)                   

พ.ศ.2551 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน  เป็นตน้  

แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหาร  

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารงานของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตลอดจนการดาํเนินกิจการอย่างต่อเนื�อง อนัจะนาํมาซึ� งการเติบโตและกา้วหนา้ขององค์กรอย่าง

ย ั�งยืน ดงันั�น ในปี 2558  บริษทัฯ จึงไดเ้ริ�มจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งขึ�นเป็นครั� งแรก และจะทาํการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนทุกๆปีเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ โดยแผนสืบทอดตาํแหน่งนี�  ได้

กาํหนดขั�นตอนและกระบวนการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บริหารซึ� งเป็นตาํแหน่งสูงสุดองค์กร และ 

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงอื�น ๆ เพื�อใหม้ั�นใจวา่มีผูบ้ริหารที�มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตาํแหน่งที�สาํคญั

ขององคก์รต่อไปในอนาคต 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัรายชื�อต่อไปนี�  

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 

1.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ 

3.ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทั� งนี� กรรมการตรวจสอบซึ� งพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั�งต่อไปไดอี้กวาระหนึ�งตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ  หรือที�ประชุมผูถื้อหุน้

เห็นวา่เหมาะสม    
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 โดยมีนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียงพอที�จะ

สามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) 2551 

จาํนวน 1 ท่าน 

 ขอบเขตหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯดงัต่อไปนี�  

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามที�ควร ตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป

และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี�ยงที�เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

สาํนกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั�ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั�งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั�งนี�  เพื�อใหม้ั�นใจว่ารายงานดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซึ� งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี�  

- ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

- ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

- ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

- ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเกี�ยวกบัรายงานที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
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- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- รายการอื�นที�เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที� ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้ริหารหรือ

พนกังานของบริษทัฯ ที�เกี�ยวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที�เห็นวา่เกี�ยวขอ้งจาํเป็น 

8. ในการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาํ

ดงัต่อไปนี�  ซึ� งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรกมาร

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

- รายงานที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- การทุจริตหรือสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู ้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ�งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํ

นั�นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ

เพื�อพิจารณาอนุมติั 

10. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน 

รายชื�อคณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง 

1.นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2.ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3.นายวฒิุชยั   เศรษฐบุตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  มีดงัต่อไปนี�  

1. พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงซึ� งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยสรรหาจากผูที้�มี

ความสามารถทาํประโยชนใ์หบ้ริษทัฯ ได ้นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. นําเสนอนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆให้แก่  

กรรมการบริษทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการยอ่ย 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที�จะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัฯ จากการแนะนาํของกรรมการอื�นในบริษทัฯ การเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการโดยผู ้

ถือหุ้นของบริษทัฯ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื�นๆ ที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เห็นสมควรและเหมาะสม  

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นในเรื�องโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯที�ควรจะเป็นเมื�อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัขนาด

และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯในปัจจุบนั รวมทั�งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละ

คน เพื�อปรับเปลี�ยนองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัฯใหส้อคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ 

5.  กาํหนดวิธีและหลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

 - คุณสมบติัของกรรมการที�เหมาะสมกบัยุทธศาสตร์ของบริษทัฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาดและ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯตามที�คณะกรรมการบริษทัฯกาํหนดไว ้ตลอดจนความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ  และคุณสมบติัของกรรมการที�จาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทัฯ  

 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการรวมถึงคุณสมบติั

ตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

6. สรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที�กาํหนดไว ้

 - ในกรณีที�กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ เพื�อให้คณะกรรมการบริษทัฯให้ความเห็นชอบและ

นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง 

 - ในกรณีที�มีกรรมการพน้จากตาํแหน่งโดยเหตุอื�นใด (นอกจากการออกจากตาํแหน่งตามวาระ) เพื�อให้

คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง 

 - ในกรณีที�ตอ้งแต่งตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯเพื�อให้

คณะกรรมการบริษทัฯใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง 

7. พิจารณาโครงสร้าง จาํนวน รูปแบบ และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั�งที�เป็นตวัเงิน และมิใช้

ตวัเงินที�เหมาะสม ใหแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษทัฯ และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวน

ความเหมาะสมของหลกัเกณฑที์�ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอื�น

ที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ และบริษทัจดทะเบียนอื�นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�มีมูลค่า

ตลาด (Market  Capitalization) ใกลเ้คียงกบับริษทัฯ เพื�อจูงใจและรักษาไวซึ้�งกรรมการที�มีคุณประโยชน์กบับริษทัฯ 

และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื�อใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 
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8.  พิจารณาความเหมาะสมและเงื�อนไขต่างๆ เกี�ยวกบัการเสนอขายหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นหรือ

หลกัทรัพยอื์�น ให้แก่กรรมการและพนกังาน เพื�อจูงใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบติัหนา้ที�เพื�อใหเ้กิดการสร้าง

มูลค่าเพิ�มให้แก่ผูถื้อหุ้นระยะยาว และเพื�อสามารถรักษาบุคลากรที�มีคุณภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง ภายใตเ้กณฑที์�เป็น

ธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

9.   รายงานผลการปฏิบติัหนา้ที�ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

10. ปฏิบติัการอื�นใดในเรื� องที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ

มอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ ตามที�กาํหนดโดยกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

 

4) คณะกรรมการบริหาร  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

รายชื�อคณะกรรมการบริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัต่อไปนี�  

1. กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหาร วตัถุประสงค ์และเป้าหมายระยะยาว ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื�อเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบ 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ เพื�อเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัเห็นชอบ 

3. ตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที�ไดรั้บ

อนุมติัไว ้และใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินการโครงการต่างๆ ของบริษทัฯและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ถึง

ความคืบหนา้ของโครงการ 

5. บริหารความเสี�ยงในภาพรวมทั�งองคก์ร ประเมินความเสี�ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความ

เสี�ยงขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสี�ยงหลกัและปัจจยัต่างๆ ที�อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ 

บริษทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. รายงานผลการปฏิบติัหนา้ที�ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชมผูถื้อหุน้ 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจําปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
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8. แต่งตั�งคณะทาํงาน เพื�อช่วยเหลือการปฏิบติังานต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั�งที�

ปรึกษาอิสระที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญ เพื�อให้คาํปรึกษาและให้คาํแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบติัของ

คณะกรรมการบริหาร 

9. ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ ตามที�กาํหนดโดยกฎหมาย

หรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. ประธานหน้าที�บริหารมีหน้าที�ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ เพื�อ

ประโยชน์ของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย 

แผนงานภายใตก้รอบของกฎหมายและขอบเขตอาํนาจที�คณะกรรมการบริษทัฯกาํหนด   

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาํปีที�ฝ่ายบริหารจัดทาํ เพื�อนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา 

รวมทั�งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. ประธานหนา้ที�บริหารไดรั้บมอบอาํนาจในการกระทาํการใดๆ ที�ปฏิบติัไปตามปกติธุรกิจได ้

4. ประธานหนา้ที�บริหารตอ้งนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการลงทุนในการพฒันาโครงการใดๆ 

ที�ไม่อยูใ่นนโยบายประจาํปีของบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งเป็น

ประโยชนต่์อกิจการ 

6. อนุมติัการแต่งตั�งที�ปรึกษาดา้นต่างๆที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของกิจการ 

7. พิจารณาว่าจ้างการปรับเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนตามตาํแหน่งงาน รวมถึงโบนัสให้กับ

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯทุกลาํดบัขั�น 

8. พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที�เกิน

อาํนาจสั�งการของฝ่ายงานนั�นๆ 

9. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯในแต่ละคราว 

10. พิจารณาการดาํเนินการเกี�ยวขอ้งกบัรายการระหว่างกนั ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื�อเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

11. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจาํปี   

เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

  ทั�งนี� การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่ประธานหน้าที�บริหารนั�น จะต้องอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกรณีที�การดาํเนินการใดที�มี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วน

ไดส่้วนเสียของประธานหนา้ที�บริหาร หรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต.) ประธาน
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หนา้ที�บริหารหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการดงักล่าว โดยประธานหนา้ที�บริหารจะตอ้ง

นาํเสนอเรื�องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาต่อไป 

  นอกจากนี� ในกรณีที�มีการทาํรายการใดเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�เกี�ยวกบัการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามความหมายที�กาํหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การทาํรายการดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือปฏิบติัการอื�นใดตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเรื�องนั�นๆดว้ย เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในเรื�องดงักล่าว 

 

5)     คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี   
 ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

ที�ดีประกอบดว้ย 

รายชื�อคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี ตาํแหน่ง 

1.ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

3.นางวิสจัจา คชเสนา  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

หมายเหตุ : รายชื�อกรรมการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

 1. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนกังาน ในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล เพื�อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯเพื�อพิจารณาอนุมติั ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบติั

เกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนกังานดงักล่าว 

 2. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ� งแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื�อพิจารณาอนุมติัตลอดจนดูแลใหมี้

การปฏิบติัตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ�งแวดลอ้มดงักล่าว 

 3.พิจารณา กาํหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นทุจริตและติดสินบน 

(Anti-corruption and Bribery) เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื�อพิจารณาอนุมติั ตลอดจนดูแลใหมี้การปฏิบติั

ตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นทุจริตและติดสินบนดงักล่าว 

 4.รายงานผลการปฏิบติัหนา้ที�ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 5. ปฏิบติัหนา้ที�หรือดาํเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมาย และปฏิบติัการใดๆ ตามที�กาํหนด

โดยกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ 
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6.)    คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง  
 ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการกาํกบัดูแลความ

เสี�ยง ประกอบดว้ย 

รายชื�อคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง ตาํแหน่ง 

1.นายโสภณ  ผลประสิทธิ�  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

2.นายธิติพงศ ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

3.ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

4.นายชยันรินทร์ สายรังษี กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

5.นางวิสจัจา คชเสนา  กรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

หมายเหตุ : รายชื�อกรรมการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยง 

 1. กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี�ยงองคก์ร 

 2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสี�ยงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

 3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี�ยงต่อคณะทาํงานการบริหารความ

เสี�ยง เพื�อนาํไปดาํเนินการ 

 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี�ยงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�น รวมทั�ง

แนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความ

เสี�ยง 

 5. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ และในกรณีที�มีปัจจยั หรือ

เหตุการณ์สาํคญั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อทราบ

และพิจารณาโดยเร็วที�สุด 

 6. ประชุมคณะกรรมการ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั� ง 

 7. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
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9.3)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

1) นิยามกรรมการอสิระของบริษทัฯ  

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

  กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามที�คณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดทุน 

กล่าวคือ 

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 หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การทาํรายการทางการคา้ที�เป็นปกติ เพื�อประกอบกิจการการ

เช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของฅน รวมทั�งไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   

กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกั

งานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจ

มีความขดัแยง้ ทั�งนี� ในกรณีที�ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ� ง
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ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�น เพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

ถือหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของ           

บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   

9. กรณีที�กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยลาํดบั

เดียวกนั บริษทัฯตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมที�กรรมการอิสระรายนั�น

ไดรั้บในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

2) การสรรหากรรมการและการแต่งตั�ง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 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�พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯใหม่ได้ ทั� ง

กาํหนดให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั�งกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�กาํหนดอยู่ในขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ดงันี�  

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยู่ทั�งหมดเลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด ้ในกรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา 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  
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 ที�ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนครั� งสูงสุดของกรรมการที�ถูกแต่งตั�งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึง

คุณสมบัติในเรื� องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคํานึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที�จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั� ง

ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�เป็นสาํคญั 

3.)   การประเมนิการปฏิบัตหิน้าที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

  คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯประจาํปี ดว้ย

การประเมินแบบทั�งคณะ เพื�อใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

ระหวา่งปีที�ผา่นมา เพื�อนาํมาแกไ้ขและเพิ�มเติมประสิทธิภาพการทาํงาน 

 

9.4)   การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 2/2559 เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดอ้นุมติันโยบายการกาํกบัดูแล

การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�มีมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั� งที� 

2/2559 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2559 มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตาม

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั�งระเบียบขอ้บงัคบั เป้าหมาย กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ 

อยา่งต่อเนื�องและมีการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเนื�อง  

โดยมีนโยบายและการบริหาร การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและ

หรือหากจะมีในอนาคต) ดงันี�  

นโยบาย 

 บริษทัฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 

Treatment) และความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระทาํที�สามารถอธิบายและชี� แจงได ้

(Accountability) 

 บริษทัฯ จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 

 บริษทัฯ จดัใหมี้ยึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื�นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of 

Conduct and Code of Ethics) 

 บริษทัฯ สร้างความเจริญเติบโตใหก้บับริษทัย่อยและบริษทัร่วม และเพิ�มคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ใน

ระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอื�น

ประกอบ ประสานดุลยภาพที�ดี ระหว่างความแตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบั

บริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
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 ในกรณีที�บริษทัฯ และบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักัน บริษทัฯ มี

นโยบายที�จะไม่เขา้แข่งขนัในธุรกิจหลกัซึ� งกนัและกนั และจะดาํเนินการเพื�อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั�งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม    

 บริษทัฯ มีความสาํนึกรับผิดชอบในภาระหนา้ที�และปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยขีดความสามารถ สําหรับ

การกระทาํของตนที�มีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั�งหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 

ดา้นการบริหาร 

 พิจารณาส่งบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/

หรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื�อทาํหน้าที�

กาํกบัดูแล และควบคุมการดาํเนินธุรกิจ  

  รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อ

รับทราบ 

  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฎิบติัที�เป็นไปตามอาํนาจอนุมติัและการดาํเนินการ รวมทั�งมีการ

เปิดเผยข้อมูล และการดาํเนินการใดๆ ที� เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงการปฎิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกี�ยวโยง และ/หรือการ

ไดห้รือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์ 

  รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ 

ในกรณีที�มีเรื� องที�มีนัยสําคญัของบริษทัฯดงักล่าว เช่น การเพิ�มทุน/ลดทุน การเลิกบริษทั ให ้

นาํเสนอเรื�องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื�ออนุมติัการดาํเนินการใดๆ  

 

ทั�งนี�  ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�

ดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบที�มีประสิทธิภาพ และยึดมั�นที�จะดาํเนินธุรกิจตามแนวของ

บรรษทัภิบาล เพื�อสร้างกลไกการควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้ความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิด

ความมั�นใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

9.5)  การกาํกบัดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

        บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการกาํกบัการดูแลการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลที�ดี มีความซื�อสัตยสุ์จริตในการดาํเนินกิจการ และเพื�อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ไดรั้บข่าวสารที�เท่าเทียมกนับริษทัฯจึงได้กาํหนดนโยบาย ในการเปิดเผยขอ้มูล รายงานทางการเงิน และการ

ดาํเนินงาน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  

 1. เปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และที� เกี�ยวกับธุรกิจและผลการประกอบการของบริษทัฯให้ถูกต้อง 

ครบถว้น เพียงพอ เชื�อถือได ้ ทนัเวลา และสมํ�าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบุคคล
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ทั�วไป บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล อย่างเคร่งครัด กรรมการ

และผูบ้ริหาร เมื�อมีการซื�อขายหลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย ์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4)  พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบภายในเวลาที�กาํหนด 

  

 2. ในการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานที�จะตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มลูภายในที�มีสาระสาํคญั ซึ�งจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน และจะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯในการหา

ประโยชนส่์วนตน หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น   

 3.การซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และในเรื� องการทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

บริษทัฯไดมี้การกาํหนดการป้องกนัโดยการจาํกดัใหรั้บรู้ขอ้มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงที�เกี�ยวขอ้ง

เท่านั�น 

 การกระทาํฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯถือว่า

เป็นการปฏิบติัขดักบันโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ตอ้งมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยงัมีความผิดตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที� 4)  พ.ศ. 2551    

 **โดยกาํหนดไวใ้นคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและขอ้บังคบัการปฎิบัติงานของบริษทั เพื�อเป็นที�

รับทราบและปฎิบติัตาม  

   

9.6)  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 ที�ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจํา ปี  2558 เ มื� อว ันที�  24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการแต่งตั� ง                              

นายสมคิด   เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขทะเ บียน 3322 หรือธีรศักดิ�  ฉั� วศ รีสกุล  ผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ                              

นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ�  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั ซึ� งเป็น

ผูส้อบบญัชีที�มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัที�ไดรั้บการยอมรับ และเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก 

ก.ล.ต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมทั�งกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี สําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินรวม 2,370,000 บาท และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั หาก

บริษทั   แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นแทนในกรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

รายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั�งมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบ

การเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�อาจเกิดขึ�นระหวา่งปีดว้ย 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

 สําหรับบริษทัฯ แลว้ความรับผิดชอบต่อสังคมดาํเนินไปดว้ยความสํานึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิด

ขึ�นอยู่ตลอดเวลาตั�งแต่นโยบายหลกัของบริษทัฯ ไปจนถึงระดบัปฏิบติัการและดาํเนินอยู่ในทุกๆ ภาคส่วนของ

องคก์รเพราะกลุ่มบริษทัฯเชื�อวา่องคก์รทางธุรกิจนั�นเป็นเพียงหน่วยเลก็ๆหน่วยหนึ�งของสังคมมีจาํนวนพนกังานใน

บริษทัฯ เพียงหลกัร้อยคนและมีผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัฯจาํนวนหลกัหมื�นคนซึ� งเมื�อเทียบกบัจาํนวนประชากรของ

ทั�งประเทศแลว้ถือว่าเป็นจาํนวนที�นอ้ยมากแต่บริษทัฯ มีความเชื�อว่าหากองคก์รทางธุรกิจทั�งหลายแต่ละองคก์รได้

ผนึกกาํลงัร่วมกนัผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจิตสํานึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกนัเพื�อผลระยะยาวใน

ทิศทางเดียวกนัทุกภาคส่วนแลว้พลงัการขบัเคลื�อนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมไดอ้ย่างมีนยัสําคญัอนั

นาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืนทั�งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

 ดงันั�น คณะกรรมการบริษทัฯจึงไดก้าํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม (CSR 

Policy) ของบริษทัฯ ขึ�นมาโดยกาํหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ดา้นตามความเหมาะสม

ความชาํนาญเฉพาะทางและสอดคลอ้งกบัธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษทัฯ เริ�ม

ตั�งแต่ภายในหน่วยธุรกิจหลกัอนัไดแ้ก่นบัตั�งแต่เริ�มเปิดดาํเนินการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัและเป็นลาํดบัแรกใน

เรื�องของชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและผูรั้บเหมาโดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายดา้นคุณภาพความ

ปลอดภยักิจกรรมหลกัดา้นสิ�งแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 

 สาํหรับในปี 2557-2558 บริษทัฯ ยงัคงสานต่อโครงการต่างๆตามแนวทางที�ไดก้าํหนดไวท้ั�งโครงการต่อเนื�อง

ที�เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื�องในดา้นพฒันาสงัคมและชุมชน 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี�ยวกบัสังคม  ชุมชน  และสิ�งแวดล้อม 

บริษทัฯมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม  ชุมชน สิ�งแวดลอ้ม และ

คุณภาพชีวิตที�ดี ดว้ยสํานึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ�นอยู่ตลอดเวลาบริษทัฯจึงผลกัดนันโยบายความ

รับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั� งแต่ระดับนโยบายหลกัของบริษทัฯไปจนถึงระดับ

ปฏิบติัการ  และดาํเนินอยูใ่นทุกอณูขององคก์ร      โดยบริษทัฯ เชื�อวา่การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจิตสาํนึกต่อสังคมและ

ส่วนรวม  จะเป็นพลงัขบัเคลื�อนที�สําคญัอนันาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยืนทั�งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศในปี 

2557 บริษทัไดรั้บใบวุฒิบตัรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที� 1 จาก สาํนกังานอุตสาหกรรม จงัหวดั

ปทุมธานี และไดรั้บใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิ�งแวดลอ้มจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแล

สิ�งแวดลอ้มในโรงานที�เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่ นละอองในโรงงานผลิต กาํจดัเศษวสัดุก่อสร้าง และขยะ

มลูฝอย โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตถกูตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษทัฯ ถือเป็นภาระหน้าที�และความรับผิดชอบที�สําคญัในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที�เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมในดา้นต่างๆ  เสมอมา  โดยบริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมบางลกัษณะมาอย่างต่อเนื�องและไดจ้ัด

กิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม  ครอบคลุมทั�งกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
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ระดบัมหภาคระดบัชุมชน  และระดบัปฏิบติัการ  เพื�อตอบแทนและคืนผลกาํไรกลบัคืนสู่สังคมโดยบริษทัฯไดท้าํ

กิจกรรมทางสงัคมอยา่งต่อเนื�องทุกปี 

 

 ในปี 2558 บริษทัมีการจดักิจกรรมเพื�อประโยชนต่์อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ดงัต่อไปนี�  

1) กจิกรรมมอบของขวญัเนื�องในวนัเดก็แห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจิเนียริ�ง  จํากัด  (มหาชน)  โดย ทีมงาน  HRD  มอบของขวญัใหแ้ก่ ผอ.วชัราภรณ์  กล่อม

เกลี�ยง และ นกัเรียน โรงเรียนวดับางกฎีุทอง  เนื�องในโอกาส “วนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2558” เมื�อวนัที� 8  มกราคม  

2558  
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บริษทั เจนเนอรัล  เอนจิเนียริ�ง  จํากัด (มหาชน)  โดย ทีมงาน  HRD  มอบของขวญัใหแ้ก่ ผอ.ธเนศ ลาํใย 

และนกัเรียนโรงเรียนชุมชนวดับางกะดี เนื�องในโอกาส “วนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2558”  เมื�อวนัที�  8  มกราคม  

2558  

 

2) กจิกรรมร่วมร่วมมือทางวชิาการกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมมือ

ทางวิชาการ  ดาํเนินงาน “ โครงการวิจัยฐานข้อมูลวิศวกรรมธรณีเทคนิคของชั�นดินกรุงเทพฯ ”  โดย                           

ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการ ร่วมพิธีลงนาม กบั ศาสตราจารย ์ดร.บณัฑิต  เอื�ออาภรณ์ คณบดี คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

3) กจิกรรมบริจาคโลหิต 
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 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) จดักิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื�องเป็น ครั� งที� 18   เนื�องใน

โอกาสครบรอบวนัก่อตั�งบริษทัฯ เป็นปีที� 53 เพื�อนาํโลหิตไปช่วยเหลือผูป่้วยให้กบัสภากาชาดไทย  เมื�อวนัที�                  

16  กนัยายน  2558 

 

 4)   กจิกรรมมอบทุนการศึกษา 

 
 

มอบทุนการศึกษา วดับางกุฎีทอง วนัที� 11 มิถุนายน 2558 

 

5) กจิกรรมสนับสนุนปัจจยัถวายวดั 

 
 

สนบัสนุนปัจจยัถวายวดั ณ วดัโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากนอ้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วนัที� 9 กนัยายน 

2558 
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6) กจิกรรมส่งมอบงานปรับปรุงห้องนั�งอ่านหนังสือ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วนัที� 30 

กนัยายน 2558 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 
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2. การบริหารความเสี�ยง 

3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู 

5. ระบบการติดตาม 

 ทั�งนี� ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2558 ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดเ้ขา้ร่วมประชุม มีมติเห็นว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมเพียงพอ รวมทั�งมีความเห็นว่ามีการ

ป้องกนัทรัพยสิ์นจากการที�ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ ซึ� งที�ผ่านมาไม่พบขอ้บกพร่องเกี�ยวกบั

ระบบการควบคุมภายในที�เป็นสาระสาํคญั 

 องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรให้มีความชดัเจนเหมาะสม กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และความ

รับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพื�อทาํหนา้ที�ดูแล และรับผิดชอบการดาํเนินงานในสายงานดา้นต่างๆ  

 การบริหารความเสี�ยง 

 ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม 2558 ไดมี้การแต่งตั�งคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลความเสี�ยง เพื�อมากาํกบัดูแลความเสี�ยงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสี�ยงไดมี้การ

แต่งตั�งคณะทาํงานเพื�อมาบริหารจดัการความเสี�ยง ซึ� งขณะนี�อยูร่ะหวา่งการวิเคราะห์ ประเมินปัจจยัเสี�ยงต่างๆที�อาจ

มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื�อระบุปัจจยัเสี�ยง กาํหนดมาตรการป้องกนับรรเทาความเสี�ยงนั�น 

และหามาตรการในการบริหารความเสี�ยงเพื�อใหเ้กิดผลกระทบกบับริษทัฯ 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

เพียงพอต่อการตัดสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ัดระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ของ             

บริษทัฯ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูล้งทุนสามารถเขา้หาขอ้มลูได ้ เพื�อประกอบการตดัสินใจ 
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  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  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบิัติงานของบริษทั 
 บริษทัฯไดมี้การจดัตั�งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ�นเพื�อทาํหนา้ที�ในบริษทัฯ นอกจากนี� ในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครั� งที� 3/2558 เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2558 บริษทัฯไดแ้ต่งตั�งใหบ้ริษทั ดีไอเอแอนด ์แอส

โซซิเอทส์ จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�ไดรั้บความเห็นชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยโ์ดย มีนายอภินันทน์  ศรีปราโมช   เป็นผูต้รวจสอบภายใน เนื�องจากสํานักงานมีประสบการณ์ใน

ปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลา 20 ปี   

  ทั�งนี� การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั�ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของ

บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ

ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

12. รายการระหว่างกนั  

 ในกรณีของการทาํรายการเกี�ยวโยงนั�น บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการเขา้ทาํรายการเกี�ยว

โยงกนัโดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดก้าํหนดไวต้ามประกาศที� ทจ.21/2551 เรื�อง 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ทั�งนี�บริษทัฯจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที�เกี�ยวโยงกนั มูลค่าของ

รายการ และดาํเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์ของอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรือผ่านการอนุมติัเห็นชอบจากการประชุมผูถื้อหุ้น(แลว้แต่กรณี) อย่างเคร่งครัด บริษทัฯไดเ้ปิดเผย

รายละเอียดของการเกี�ยวโยงกนัไวใ้นรายงานประจาํปีโดยรายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคา

ตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้(Fair and at arm’s lenght) พร้อมทั�งระบุความจาํเป็นและเหตุผลดว้ย    



                                                                                                                                                    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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รายการระหว่างกนัของบริษทัฯและบริษทัย่อย และบริษทัที�เกี�ยวข้องกนัในระหว่างปี 2557-2558 

 รายการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงินรวม 

(พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พนับาท) ลกัษณะรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

ถือหุ้นร้อยละ 32.65 

รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนี�การคา้ 

67,496 

13,205 

43,300 

10,850 

67,498 

13,205 

43,300 

10,850 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์หล็ก และปูนซิเมนตผ์สมเสร็จ ใชร้าคาตลาด 

 

ซื�ออื�นๆ –ค่าก่อสร้าง 

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง 

เจา้หนี� เงินประกนัผลงาน 

158,081 

2,329 

10,043 

43,922 

16,381 

1,387 

158,081 

2,329 

10,043 

43,922 

16,381 

1,387 

เป็นค่าก่อสร้างโรงงานที�เชียงรากนอ้ย 

เจา้หนี�ค่าก่อสร้างโรงงาน 

เงินประกนัค่าก่อสร้างโรงงาน 

ใชร้าคาตลาด 

 

บริษทั เซนทรา – วาร์ทุง เอ็นจิเนียริ�ง  จาํกดั บริษทัยอ่ยของกิจการที�ลงทุน รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนี�การคา้ 

ซื�อวตัถุดิบ 

ซื�ออื�น ๆ 

ซื�อเครื�องจกัร 

เจา้หนี�การคา้ 

เจา้หนี� อื�น 

- 

- 

- 

- 

18,750 

- 

225 

4,479 

3,904 

3,544 

1,947 

- 

3,333 

- 

- 

- 

- 

- 

18,750 

- 

225 

3.416 

3,655 

3,544 

- 

- 

3,333 

- 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์หล็ก  Steel Cut / Bend 

ลูกหนี�จากการขายผลิตภณัฑเ์หล็ก 

ซื�อผลิตภณัฑเ์หล็กขอ้ออ้ย 

ซื�ออะไหล่ซ่อมเครื�องจกัร 

ซื�อเครื�องจกัร 

เจา้หนี�จากการซื�อผลิตภณัฑเ์หล็ก 

ประกนัผลงานซ่อมเครื�องจกัร 

ใชร้าคาตลาด 

เงินมดัจาํซื�อเครื�องจกัร  10,500  10,500 มดัจาํเพื�อซื�อเครื�องจกัรที�ใชใ้นการดาํเนินงาน ใชร้าคาตลาด 

บริษทั มิลลค์อนบูรพา จาํกดั บริษทัยอ่ยของกิจการที�ลงทุน 

 

รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนี�การคา้ 

166,650 

- 

246,884 

83,249 

- 

- 

- 

- 

ขายเศษเหล็ก 

 

ใชร้าคาตลาด 

 

ซื�อวตัถุดิบ 64,102 - - - ซื�อเหล็ก ใชร้าคาตลาด 

กิจการร่วมคา้ ไอบีซีไอ-แมคทริค กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนี�การคา้ 

4 

- 

3,298 

1,559 

4 

- 

3,298 

1,559 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์หล็ก  Steel Cut / Bend 

 

ใชร้าคาตลาด 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) กิจการที�บริษทัลงทุน รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนี�การคา้ 

126,397 

248 

- 

5,384 

- 

248 

- 

- 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์หล็ก 

ลูกหนี�ผลิตภณัฑเ์หล็ก 

ใชร้าคาตลาด 

ซื�อวตัถุดิบ 

ซื�อสินทรัพย ์

เจา้หนี�การคา้ 

115,181 

1,277,500 

- 

173,445 

- 

17,075 

111,113 

1,277,500 

- 

62,563 

- 

8,109 

ซื�อเศษเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย ใชร้าคาตลาด 



                                                                                                                                                    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงินรวม 

(พนับาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พนับาท) ลกัษณะรายการ นโยบายกาํหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

บริษทั มิลลเ์ลี�ยน ไมลส์ จาํกดั บริษทัที�เกี�ยวขอ้งของกิจการที�บริษทัลงทุน ค่าเช่า 

เจา้หนี�การคา้ 

ซื�ออื�น ๆ -ค่าขนส่ง 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 

เงินมดัจาํค่าเช่ารถยนต ์

19 

- 

871 

- 

- 

26 

15 

2,185 

4,314 

38 

19 

- 

871 

- 

- 

26 

15 

2,185 

- 

38 

ค่าเช่ารถยนต ์

เจา้หนี�การคา้ค่าขนส่ง 

ค่าขนส่งสินคา้ 

บริษทัยอ่ยเช่าซื�อรถบรรทุกพ่วง 

มดัจาํค่าเช่าและค่าบริการรถยนต ์

ใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 

บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จาํกดั บริษทัยอ่ยของกิจการที�บริษทัลงทุน รายไดจ้ากการขาย 43,827 - - - ซื�อเหล็ก ใชร้าคาตลาด 

บริษทั มิลลค์อน สเปเชี�ยล สตีล จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั ซื�อวตัถุดิบ 

เจา้หนี�การคา้ 

1,759 

1,882 

- 

- 

1,759 

1,882 

- 

- 

ซื�อเศษเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย ใชร้าคาตลาด 

บริษทั เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ย (สิ�นสุดวนัที� 21 กนัยายน 2558) รายไดจ้ากการบริการ 

ค่าเช่า 

เจา้หนี� อื�น 

ค่าบริการอื�น 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

90 

247 

- 

- 

120 

371 

31 

2,000 

เป็นค่าจา้งจดัทาํงานดา้นบญัชีและอื�นๆ ของบริษทัยอ่ย 

เป็นค่าเข่าที�ดินบนเนื�อที� 2-3-88 ไร่ เป็นเจา้หนี� ค่าเช่า 

คา่ธรรมเนียม 

เดือนละ 10,000 บาท ต่อสัญญาทุกปี 

เดือนละ 30,888 บาท ต่อสัญญาทุกปี 

ใชร้าคาที�ตกลงร่วมกนั 

ซื�อสินทรัพย ์

เงินมดัจาํและอื�นๆ 

- 

- 

- 

- 

6,200 

- 

- 

311 

ซื�อที�ดิน ใชร้าคาประเมิน 

 

ดอกเบี�ยรับ 

เงินให้กูย้มื 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,969 

- 

- 

8,136 

229,000 

5,362 

เงินให้กูย้มืระยะสั�นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย

ออกเป็นตั�วสัญญาใชเ้งิน 

คิดดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

 

บริษทั ซันเทคเมทลัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย (สิ�นสุดวนัที� 21 กนัยายน 2558) ซื�อวตัถุดิบ 

เจา้หนี�การคา้ 

เงินมดัจาํและอื�นๆ 

940 

- 

- 

- 

- 

- 

61,180 

- 

- 

56,958 

11,291 

7,165 

ซื�อเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 

เงินมดัจาํค่าซื�อเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 

เจา้หนี�ค่าซื�อเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 

ใชร้าคาตลาด 

ดอกเบี�ยรับ 30  552 12,642 ตั�วสัญญาใชเ้งินกาํหนดชาํระคืนเมื�อทวงถาม อตัราดอกเบี�ย MLR ต่อปี 

บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 เงินมดัจาํและอื�นๆ - - 56 - เงินทดรองจ่ายจดัตั�งบริษทั ใชร้าคาตลาด 

General Engineering Mauritius บริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 เงินมดัจาํและอื�นๆ - - 79 - เงินทดรองจ่ายจดัตั�งบริษทั ใชร้าคาตลาด 

หมายเหตุ  รายการระหวา่งกนันี�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอ้ที� 8.รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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12.1  มาตรการหรือขั�นตอนในการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

 เพื�อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีที�มีรายการระหว่างกนักับบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต ทาง 

บริษทัฯจะจดัใหมี้การกาํหนดประเภทรายการ ราคาและเงื�อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพื�อให้ผูส้อบบญัชี

สามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที�มีการทาํรายการระหว่าง

กนัซึ� งเป็นรายการที�เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที�เคยเกิดขึ�นมาก่อนและเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯและ/หรือเป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบจะ

พิจารณาความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   

 ในกรณีที�มีรายการระหว่างกนัที�เป็นรายการที�ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื�นๆที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกั

ของบริษัทฯ และอาจเป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทฯจะดําเนินการให้

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาในเบื�องตน้ก่อนที�จะมีการอนุมติัเพื�อเขา้ทาํรายการ  บริษทัฯจะจดัให้มี

การพิจารณาโดยผา่นที�ประชุมคณะกรรมการที�มีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อดูแลใหร้ายการระหว่างกนั

เป็นไปอยา่งยติุธรรมและมีนโยบายการกาํหนดราคาที�เหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงใน

รายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัใดๆ บริษทัฯจะ

ไดใ้ห้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อ

นาํไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัฯหรือผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม 

12.2  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

  ปัจจุบนั บริษทัฯดาํเนินนโยบายในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัที�เกิดขึ�นดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบติั

ตามนโยบายดงักล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัที�เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ      

บริษทัฯจะดาํเนินการกาํหนดราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆใหช้ดัเจนและสามารถเปรียบเทียบไดก้บับุคคลภายนอก 

ทั�งนี�  บริษทัฯจะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯพิจารณาและใหแ้สดงความเห็นของความเหมาะสมของ

ราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย   

 รายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตนั�น คณะกรรมการบริษทัฯจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการไดม้า

หรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นที�สําคญัของบริษทัฯหรือบริษทัย่อย และตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดโดยสมาคมนัก

บญัชี                                                        
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 

 1) งบการเงิน   

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ปี 2558  

-  รายงานของผูบ้ญัชีสาํหรับงบการเงินของปี 2558 ตรวจสอบโดย นายสมคิด  เตียตระกลู ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที� 2785 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดัไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื�อนไข โดยเห็นวา่งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ�นสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและหมายเหตุเรื�องอื�นๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถกูตอ้ง

ตามที�สาระสาํคญัตามหลกัมาตราฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป 

  ปี 2557 

- รายงานของผูบ้ญัชีสาํหรับงบการเงินของปี 2557 ตรวจสอบโดยนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 2785 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดัไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข ว่างบการเงินไดจ้ดัทาํขึ�น

โดยถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ที� 2  ขอ้

ที� 3 และ 4  งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและ

นาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยใชเ้กณฑร์าคา

ทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นเป็นการเฉพาะ 

  ตามที�กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไขของผูส้อบบญัชีในปี 2556 ในไตรมาส 3/ 

2557 บริษทัฯไดจ้ดัทาํการประเมินโดยใหผู้ป้ระเมินอิสระไดด้าํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมแลว้เสร็จ ซึ� งบริษทัฯ

ไดพิ้จารณาขอ้มูลและปัจจยัต่างๆในรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ พบว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่อ “บญัชีค่าความนิยม” ที�ไดบ้นัทึกไวใ้นปี 2556 แลว้ 

 ปี 2556 

  - รายงานของผูบ้ญัชีสําหรับงบการเงินของปี 2556ตรวจสอบโดยนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 2785 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขและมีขอ้สงัเกตุ 

แสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไขดงัที�ระบุไวใ้นหนา้รายงานและอธิบายไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

ระหว่างไตรมาสที� 4 บริษทัฯ ไดซื้�อธุรกิจจากบริษทัในประเทศแห่งหนึ�งดว้ยมูลค่า 459 ลา้นบาท และไดว้่าจา้งผู ้
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ประเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี� สินที�รับมา และปันส่วน

มลูค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัที�ซื�อ ซึ� งอยูร่ะหวา่งการประเมินมลูค่าของผูเ้มินราคาอิสระ บริษทัฯ จึงไดป้ระมาณ

มลูค่าที�คาดวา่จะใกลเ้คียงกบัมลูค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการซื�อธุรกิจครั� งนี�  โดยพิจารณาจากขอ้มูล

เบื�องตน้จากผูป้ระเมินราคาอิสระและปัจจยัต่างๆ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซื�อกบัมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�

ไดรั้บจากการซื�อธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาท ขา้พเจา้ยงัไม่สามารถ

ตรวจสอบใหเ้ป็นที�พอใจในมูลค่าของ “ค่าความนิยม” ดงักล่าวได ้เนื�องจากผูบ้ริหารเชื�อว่าอาจมีรายการปรับปรุง

มูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการซื�อธุรกิจนี� ในอนาคตอนัใกลที้�อาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงงบการเงิน

รวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 3 

มีขอ้สังเกตุในรายงานของผูส้อบบญัชีตามที�เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในระหว่างปี 2556              

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดเ้ปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัการบนัทึกมูลค่าที�ดินและอาคารจากวิธีราคาที�ตี

ใหม่มาเป็นราคาทุน การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีผลทาํใหม้ลูค่าที�ดิน อาคารและส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ลดลง จาํนวน 55.52 ลา้นบาท และ 49.63 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษทั ตามลาํดบั  
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 2) ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                                                                              (หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินฝากประจาํ 

85,619 

90,171 

496,787 

350,797 

647,318 

850,000 

83,119 

90,171 

476,677 

350,797 

580,606 

850,000 

เงินลงทุนชั�วคราว 383,033 330,782 114,001 383,033 328,833 114,001 

ลูกหนี�การคา้-สุทธิ 

ลูกหนี�การคา้-บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

13,453 

- 

104,946 

- 

608,434 

8,704 

13,453 

- 

16,064 

- 

352,268 

8,704 

เงินมดัจาํอื�นๆ-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง - - - 135 7,476 11 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ - - - - - - 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 269,042 613,791 254,900 269,042 235,879 163,781 

ลูกหนี�และเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ย 

ลูกหนี� ค่าขายเงินลงทุน    

เงินปันผลคา้งรับ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17,941 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17,941 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 20,034 83,199 75,316 19,856 25,314 23,794 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 861,352 1,980,302 2,576,614 858,809 1,441,040 2,111,106 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 

เงินใหกู้ย้ืม-บริษทัยอ่ย 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 

62,500 

- 

- 

94,113 

- 

- 

70,764 

- 

- 

62,500 

- 

- 

93,113 

- 

234,362 

68,716 

- 

482,237 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2,838 843,359 473,359 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 

227,779 

176,383 

208,123 

177,660 

298,943 

- 

185,633 

177,661 

185,633 

177,660 

289,000 

- 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 889,261 1,372,212 525 889,261 1,372,212 525 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - - - - - - 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

ค่าความนิยม 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

เงินมดัจาํเครื�องจกัร 

2,784,880 

- 

74,707 

- 

1,770,131 

103,936 

- 

- 

1,040,047 

123,936 

11,004 

108,225 

2,784,880 

- 

83,136 

- 

1,165,402 

- 

- 

- 

413,881 

- 

11,004 

108,226 

เงินมดัจาํ-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง - 10,538 - - 10,538 - 

สินทรัพยที์�ไม่ใชใ้นการดาํเนินงาน 8,697 8,697 8,697 8,697 7,797 7,797 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 5,715 3,677 4,665 5,715 2,297 3,421 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 28,805 63,746 17,273 28,805 61,707 14,697 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,258,727 3,812,833 1,684,079 4,229,126 4,154,080 1,872,863 

รวมสินทรัพย์ 5,120,079 5,793,135 4,260,693 5,087,935 5,595,120 3,983,969 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม    
                                                                                                                                                                                                     (หน่วย  :  พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี�สินหมุนเวยีน       

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 

เจา้หนี�การคา้ 

78,816 

173,037 

164,103 

312,032 

- 

312,826 

78,816 

173,037 

164,103 

170,336 

- 

168,871 

เจา้หนี�การคา้-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 1,882 20,423 - 1,882 22,748 - 

เจา้หนี� อื�น-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 10,268 1,387 - 10,268 1,418 31 

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง - 11,585 - - 11,585 - 

เจา้หนี�ค่าก่อสร้าง-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 2,329 16,381 - 2,329 16,381 - 

หนี� สินตามสญัญาการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ       

          ภายในหนึ�งปี - 502 2,019 - 502 2,019 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ       

          ภายในหนึ�งปี-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง - 4,314 - - - - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

- 

59,027 

22,561 

68,784 

- 

38,798 

- 

59,027 

22,561 

68,784 

- 

38,798 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 62,235 90,471 97,250 61,873 87,327 77,407 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 387,594 712,543 450,893 387,232 565,745 287,126 

 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน 

      

หนี� สินตามสญัญาเช่าซื�อ-สุทธิจากส่วนที�ถึง         

          กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 82,234 - 509 82,234 - 509 

หนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

25,838 

- 

25,033 

102,748 

23,602 

91,329 

25,838 

- 

17,751 

13,932 

15,624 

33 

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 2,633 2,822 2,790 2,633 2,822 2,790 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 110,705 130,603 118,230 110,705 34,505 18,956 

รวมหนี�สิน 498,299 843,146 569,123 497,937 600,250 306,083 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

   

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน          หนา้ที� 90 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  

                                                                                                                                                                                                              (หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน – หุน้สามญั 

 - 7,505,964,239 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ในปี 2557 

 - 7,093,591,850 หุน้ หุน้ละ 30    บาท ในปี 2556 

 

6,380,070 

 

 

6,380,070 

 

 

 

212,807,755 

 

6,380,070 

 

 

6,380,070 

 

 

 

212,807,755 

 - 2,470,503,859 หุน้ หุน้ละ 10    บาท ในปี 2555 

     

      

ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ – หุน้สามญั 

- 5,562,876,782 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ในปี 2557 

- 3,747,769,108 หุน้ หุน้ละ 30    บาท ในปี 2556     

4,728,445 4,728,445 112,433,073 4,728,445 4,728,445 112,433,073 

- 1,531,384,554 หุน้ หุน้ละ 10    บาท ในปี 2555       

       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - - 31,729 - - 31,729 

ส่วนตํ�ากวา่มูลค่าหุน้ - - (108,663,577) - - (108,663,577) 

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 71,131 71,131 - 71,131 71,131 - 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม       

    - จดัสรรเพื�อสาํรองตามกฎหมาย 8,600 6,500 - 8,600 6,500 - 

    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 125,462 69,423 (109,787) 93,694 114,305 (123,470) 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (311,858) 74,489 131 (311,872) 74,489 131 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธ ิ 4,621,780 4,949,988 3,691,569 4,589,998 4,994,870 3,677,886 

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม - 1 1 - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,621,780 4,949,989 3,691,570 4,589,998 4,994,870 3,677,886 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,120,079 5,793,135 4,260,693 5,087,935 5,595,120 3,983,969 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม  

(หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

รายได้       

รายไดจ้ากการขาย 
1,982,708 3,258,886 1,544,246 1,292,148 1,518,451 1,260,901 

รายไดค่้าบริการงานกอ่สร้างและติดตั�ง 
- - 1,893 - - 1,893 

รายไดอื้�น 

กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

รายไดเ้งินปันผลรับ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วม 

ดอกเบี�ยรับ 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 

35,109 

- 

352,407 

- 

350 

2,859 

- 

20,672 

10,468 

7,906 

- 

24,602 

29,573 

- 

19,365 

14,849 

- 

10,071 

25,243 

23,470 

9,765 

13,541 

37,434 

- 

- 

- 

2,284 

- 

- 

27,884 

35,227 

- 

51,538 

24,964 

- 

- 

- 

350 

- 

1,814 

- 

15,931 

10,928 

- 

19,199 

29,573 

- 

32,060 

14,849 

- 

10,071 

- 

44,104 

9,430 

13,541 

8,737 

- 

- 

- 

2,284 

- 

17,941 

- 

38,987 

- 

51,538 

รวมรายได้ 
2,412,479 3,429,365 1,700,506 1,346,135 1,691,278 1,382,281 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขาย 
1,825,636 2,907,133 1,251,180 1,047,237 1,163,678 969,284 

ตน้ทุนค่าบริการงานกอ่สร้างและติดตั�ง 
- - 7,082 - - 7,082 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
5,897 18,970 16,473 2,379 13,389 16,473 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
255,836 223,444 166,951 191,553 174,481 147,736 

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 176,386 - - - - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
- - - 36,346 20,000 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยม 
- 20,000 - - - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
21,129 14,410 9,934 20,748 13,690 9,814 

รวมค่าใช้จ่าย 
2,284,884 3,183,957 1,451,620 1,298,263 1,385,238 1,150,389 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบี�ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้ 
127,595 245,408 248,886 47,872 306,040 231,892 

ตน้ทุนทางการเงิน 
(4,939) (1,925) (483) (3,977) (1,511) (443) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้
(3,948) (57,774) 10,230 (2,317) (60,254) 11,003 

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 
118,708 185,709 258,633 41,578 244,275 242,452 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น       

ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (386,360) 74,358 39,155 (386,360) 74,358 39,155 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  

14 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

(4,943) 

 

- 

 

- 

 

(4,463) 

 

- 

 

- 

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
(272,581) 260,067 297,788 (349,246) 318,633 281,607 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) สําหรับปี       

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 
118,708 185,709 258,633 41,578 244,275 242,452 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
- - - - - - 

 
118,708 185,709 258,633 41,578 244,275 242,452 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี       

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (272,581) 260,067 297,788 (349,246) 318,633 281,607 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - 

 (272,581) 260,067 297,788 (349,246) 318,633 281,607 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาท)        

ขั�นพื�นฐาน 
0.02 0.04 0.11 0.01 0.05 0.11 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ 2556 
           

 

           งบการเงินรวม (หน่วย  :  พนับาท) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 

     
                                                          องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
          ทุนที�ออก   ส่วนเกิน         ส่วนตํ�ากว่า ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สะสม     กาํไร(ขาดทุน) ที�ยงั                          ส่วนปรับปรุง  รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวมส่วน 

 

         และชาํระแลว้ 

 

  มูลค่าหุ้น 

 

          มูลค่าหุ้น 

 

จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย 

 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ไม่เกิดขึ�นจริง 

ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

จากการแปลงค่างบการเงิน 

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

       รวม 

   ผูถื้อหุ้น 

บริษทัใหญ ่

ที�ไม่อยูใ่น 

อาํนาจควบคุม 

ของผูถื้อหุ้น 

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 - 131 3,691,569 1 3,691,570 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 112,433,073 31,729 (108,663,577) - - (109,787) 131 - 131 3,691,569 1 3,691,570 

เพิ�มทุน 54,453,230 - (53,454,879) - - - - - - 998,351 - 998,351 

ลดทุน 

สาํรองตามกฎหมาย 

(162,157,858)  (31,729) 162,118,456 71,131 - 

6,500 

- 

(6,500) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 185,709 74,358 - 74,358 260,067 - 260,067 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 4,728,445 - - 71,131 6,500 69,423 74,489 - 74,489 4,949,988 1 4,949,989 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 4,728,445 - - 71,131 6,500 69,423 74,489 - 74,489 4,949,988 1 4,949,989 

เงินปันผลจ่าย - - - - - (55,626) - - - (55,626) - (55,626) 

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มขึ�น 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,100 

- 

- 

(2,100) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

(1) 

- 

- 

(1) 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 113,765 (386,360) 14 (386,346) (272,581) - (272,581) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 4,728,445 - - 71,131 8,600 125,462 (311,871) 14 (311,857) 4,621,781 - 4,621,781 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ 2556 
 

 

  

    
   งบการเงินเฉพาะบริษทั (หน่วย  :  พนับาท)   

     
 องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู ้

ถือหุ้น 
 

  

      กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    

 
ทุนที�ออก        ส่วนเกิน     ส่วนตํ�ากวา่ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สะสม กาํไร(ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง            รวม         รวมส่วนของผูถื้อหุ้น  

 
และชาํระแลว้        มูลค่าหุ้น     มูลค่าหุ้น จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

 
  

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) 

- 

(39,024) 

- 

928,299 

2,467,980 

 

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 242,452 39,155 39,155   281,607  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 112,433,073 31,729 (108,663,577) - - (123,470)    131    131 3,677,886  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 112,433,073 31,729 (108,663,577) - - (123,470)    131    131 3,677,886  

เพิ�มทุน 54,453,230  (53,454,879) - - - - - 998,351  

ลดทุน (162,157,858) (31,729) 162,118,456 71,131 - - - - -  

สาํรองตามกฎหมาย - - - - 6,500 (6,500) - - -  

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 244,275 74,358 74,358 318,633  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 4,728,445 - - 71,131 6,500 114,305 74,489 74,489 4,994,870  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 4,728,445 - - 71,131 6,500 114,305 74,489 74,489 4,994,870  

เงินปันผลจ่าย - - - - - (55,626) - - (55,626)  

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - - 2,100 (2,100) - - -  

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 37,114 (386,360) (386,360) (349,246)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 4,728,445 - - 71,131 8,600 93,694 (311,872) (311,872) 4,589,998  
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม  
        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 122,657 243,484 248,404 43,895 304,529 231,448 

ปรับปรุงดว้ย       

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 45,437 48,531 18,979 29,237 18,291 10,845 

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยน - (3,549) - - (3,549) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,672) (25,243) (27,884) - - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (19,365) - - (32,060) - 

ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ที�จ่าย 232 - - - - - 

เงินปันผลรับ - (10,071) - (1,814) (10,071) (17,941) 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย - - (24,038) - - (24,038) 

รายไดสิ้ทธิการเช่าและค่าเช่ารับล่วงหนา้ตดับญัชี 

รายไดอื้�น 

ค่าเบี�ยปรับ 

- - (27,902) 
- 

- 

- 

- 
- 

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุน - - - - - - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว - (13,541) (27,500) - (13,541) (27,500) 

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว 1 (29,573) - 1 (29,573) - 

ค่าเผื�อ (กลบัรายการค่าเผื�อ) หนี�สงสัยจะสูญ (37,056) (15,367) 24,271 (48,978) (11,109) 24,271 

ค่าเผื�อ (กลบัรายการค่าเผื�อ) สินคา้ที�ลา้สมยัและเสียหาย 176,386 - (1) (372) - (1) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (352,407) - - 36,345 20,000 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 20,000 - - - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (2,859) (6,813) (1,059) - (308) (1,059) 

ประมาณการความเสียหาย - 1,476 - . 1,476 - 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - - - - 

ประมาณการหนี� สินผลประโยชนพ์นกังาน 3,570 3,602 688 2,709 2,511 523 

ดอกเบี�ยรับ (10,468) (23,470) (35,227) (15,931) (44,104) (38,987) 

ดอกเบี�ยจ่าย 4,939 1,925 483 3,977 1,511 443 

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)       

ลูกหนี�การคา้ 

ลูกหนี�การคา้-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

19,407 

37,998 

293,019 

(96,243) 

(495,936) 

(252) 

(5,222) 

2,611 

34,544 

(7,361) 

(240,397) 

(252) 

เงินมดัจาํและอื�นๆ-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง - - - 7,341 (7,465) - 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างที�ยงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ - - 43,661 - - 43,661 

ลูกหนี� อื�น-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - - - - 

ลูกหนี� ค่าขายเงินลงทุน - - 75,000 - - 75,000 

สินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยที์�ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

21,663 

- 

(358,892) 

- 

(117,394) 

- 

(32,791) 

- 

(72,098) 

- 

(26,275) 

- 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (23,164) (11,790) (34,363) 5,636 (5,424) 7,608 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 49,051 57,163 (32,144) 49,118 61,216 (34,443) 

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)       

เจา้หนี�การคา้ (17,462) (794) 195,989 2,701 1,466 67,435 

เจา้หนี�การคา้-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง (9,433) 20,423 - (20,866) 22,748 - 

จ่ายโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (1,153) (3,079) (302) (919) (1,013) (302) 

เจา้หนี� อื�น-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 8,881 1,387 - 8,850 1,387 - 

เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง (11,585) 11,585 - (11,585) 11,585 - 

เจา้หนี� ค่าก่อสร้าง-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง (14,052) 16,381 - (14,052) 16,381 - 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (9,757) 29,986 13,610 (9,757) 29,986 13,610 
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        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 12,723 (8,410) 70,670 (25,454) 8,443 45,620 

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (189) 32 (24) (189) 32 (2) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (7,312) 122,794 (132,271) 4,491 298,430 109,267 

รับคืนภาษีเงินได ้ 1 1,124 - - 1,124 - 

จ่ายดอกเบี�ย (3,985) (1,771) (92) (3,260) (883) (92) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (43,864) (31,514) (379) (43,837) (31,378) (366) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (55,160) 90,633 (132,742) (42,606) 267,293 108,809 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินฝากสถาบนัการเงินที�มีภาระคํ�าประกนั 3,613 (23,349) (20,165) 30,613 (24,397) (19,117) 

ลงทุนในเงินฝากประจาํ 260,625 499,204 (850,000) 260,625 499,204 (850,000) 

เงินใหกู้ย้ืม-บริษทัยอ่ยเพิ�มขึ�น - - - (45,000) (126,000) (478,425) 

รับชาํระจากเงินใหกู้ย้ืม-บริษทัยอ่ย 40,000 - - 40,910 375,425 - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น - - 45,000 - - 45,000 

เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนเผื�อขาย - - 252,000 - - 252,000 

เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนชั�วคราว - 371,047 127,500 - 371,047 127,500 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยลดลง 

รับชาํระจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ผลกระทบของกระแสเงินสดจากการจาํหน่ายและการไม่รวมงบ

การเงินของบริษทัยอ่ย 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

เงินจ่ายซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (1,633) (269,000) - (1,633) (269,000) 

ขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 137,060 - - 137,060 - 

เงินลงทุนจ่ายในกิจการร่วมคา้ (1) (177,660) - (1) (177,660) - 

ซื�อเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - (1,279,101) - - (1,279,101) - 

จ่ายจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ - (213,572) - - (213,572) - 

ซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ�มขึ�น 

- 

- 

- 

- 

(456,339) 

- 

(2,837) 

- 

(390,000) 

- 

(459,360) 

- 

จ่ายเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัร-บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง - (5,038) - - (10,538) - 

จ่ายเงินมดัจาํค่าเครื�องจกัร - - (108,226) - - (108,226) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยที์�ไม่ใชใ้นการดาํเนินงาน - - 38,360 - - 38,360 

ซื�อสินทรัพยถ์าวร (620,873) (773,366) (394,503) (609,058) (770,242) (394,415) 

รับเงินปันผล 1,814 28,012 - 1,814 28,012 - 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 7,588 7,243 1,505 7,588 738 1,505 

รับดอกเบี�ย 12,749 27,379 28,990 23,574 46,459 28,929 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (294,485) (1,403,774) (1,604,878) (291,772) (1,535,198) (2,085,249) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       

รับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น  - 167,652 - - 167,652 - 

จ่ายชาํระเงินยืมระยะสั�น (3,053) - (175,425) (3,053) - - 

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน - 998,351 2,467,980 - 998,351 2,467,980 

จ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าซื�อ (2,858) (3,393) (2,138) (502) (2,026) (2,138) 

เงินสดจ่ายปันผล (55,626) - - (55,626) - - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (61,537) 1,162,610 2,290,417 (59,181) 1,163,976 2,465,842 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 14 - - - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (411,168) (150,531) 552,797 (393,559) (103,929) 489,402 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 496,787 647,318 94,521 476,677 580,606 91,205 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 85,619 496,787 647,318 83,118 476,677 580,607 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม       

รายการที�มิใช่เงินสด       

- ซื�อสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าซื�อ 

- ขาดทุน (กาํไร) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

- เงินปันผลคา้งรับ 

- 

482,951 

- 

8,080 

93,111 

- 

- 

(39,154) 

(17,941) 

- 

482,951 

 - 

- 

93,111 

 - 

- 

(39,154) 

(17,941) 
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สรุปอตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  

 
หน่วย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2558 2557 2556 2558 2557 2556 

อตัราสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.22 2.78 5.71 2.22 2.55 7.35 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.48 1.80 5.15 1.47 2.09 6.78 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การคา้ เท่า 4.76 6.19 3.95 3.49 4.30 4.81 

ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ย วนั 76.68 58.97 92.41 104.58 84.88 75.88 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 4.14 6.69 6.41 4.15 5.82 6.48 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย วนั 88.16 54.56 56.94 87.95 62.71 56.33 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี�การคา้ เท่า 7.20 9.01 6.06 5.69 6.43 7.22 

ระยะเวลาชาํระหนี� เฉลี�ย วนั 50.69 40.51 60.23 64.15 56.77 50.55 

วงจรเงินสด วนั 114.15 73.02 89.12 128.38 90.82 81.66 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร        

อตัรากาํไรขั�นตน้ % 7.92 10.79 18.62 18.95 23.36 22.68 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 5.14 0.07 14.26 3.40 0.20 18.33 

อตัรากาํไรสุทธิ % 4.92 5.42 15.12 3.09 14.44 17.40 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) % 2.48 4.30 11.20 0.87 5.63 10.53 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 1.89 3.23 8.19 0.85 5.13 9.05 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 6.47 18.99 44.63 3.70 40.88 108.98 

อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่า 0.44 0.68 0.63 0.25 0.35 0.54 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.11 0.17 0.15 0.11 0.12 0.08 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี�ย เท่า 25.83 127.47 515.27 12.04 202.59 523.08 

ข้อมูลต่อหุ้น        

มลูค่าหุน้ตามบญัชี บาท 0.83 0.89 0.99 0.83 0.90 0.98 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท 0.02 0.03 0.11 0.01 0.04 0.11 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญั 

  ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิ 

   ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2558 ค่อนขา้งชะลอตวัลงจากปีก่อนและขยายตวัตํ�ากวา่ที�คาดไวเ้ดิม 

เนื�องจากความล่าชา้ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื�นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล ในขณะที�การขยายตวัของการ

ลงทุนของภาคเอกชนและจาํนวนโครงการที�อยูอ่าศยัชะลอตวัจากแรงกดดนัดา้นอุปสงคใ์นประเทศที�อ่อนตวัลง แต่

แมว้า่จะเผชิญกบัปัจจยัลบที�กล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดที้�ต่อเนื�องมาจากมลูค่างานคงเหลือของโครงการ

ก่อสร้างเดิม ประกอบกบัราคาวสัดุก่อสร้างและราคานํ�ามนัที�ลดลง อตัราค่าแรงงานที�ไม่ไดป้รับสูงขึ�นมาก อยา่งไร

กดี็จากสภาพตลาดภายในปัจุบนัที�ค่อนขา้งตึงตวัทาํใหบ้ริษทัฯ ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องเพื�อลดตน้ทุนและ

สร้างผลประโยชนที์�เกี�ยวเนื�อง รวมไปถึงการสร้างกาํลงัผนึกของกิจการ (Synergy) เพื�อเสริมสร้างความแขง็แกร่ง

และลดความเสี�ยงต่อการขาดแคลนวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต  บริษทัฯ จึงไดข้ยายฐานการผลิตของบริษทัฯ ไปยงัภาค

ตะวนัออกซึ�งเป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหรรมหลกัของประเทศและมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจภูมิภาคในอตัรา

ที�สูงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการซื�อที�ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมจาํนวน 175 ไร่ ในจงัหวดั

ระยอง 

 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้างมีการแข่งขนัที�สูงมาก การปรับลดราคาขายเพื�อใหไ้ดง้านเป็นกลยทุธ์ที�

หลีกเลี�ยงไม่ได ้บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ที�จะลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิต โดยการจดัหาแหล่งผลิตวตัถุดิบในราคาที�

ประหยดักวา่เดิม การควบคุมการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ�นปราศจากความเสียหาย รวมถึงการใหค้วามสาํคญั

ของผูบ้ริหารต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรของบริษทัฯ และเลง็เห็นถึงความสาํคญัของบุคลากรที�

จะนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายของบริษทัฯ ที�มุ่งมั�นจะเป็นผูน้าํในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้างของประเทศไทย   

  

 การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื�อวนัที� 24  เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติจ่ายเงินสดปันผลจากกาํไร

สะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 สาํหรับหุน้สามญัที�มีสิทธิรับเงินปันผลจาํนวน 5,562,876,782 หุน้ 

เป็นจาํนวนเงิน 55.63 ลา้นบาท หรือในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวนัที�  22 

พฤษภาคม 2558 

 เมื�อวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดจ้ดัตั�งบริษทั General Engineering Mauritius Limited โดยมีทุน

จดทะเบียน จาํนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื�อร่วมลงทุนร้อยละ 45 ใน Wisdom Tree Investment 

(S) PTE. Limited ที�จดัตั�งขึ�นในประเทศสิงคโปร์ เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุนในการร่วมคา้สร้าง

โรงงานและประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการมีมติ

ให้บริษทัฯ จาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั จาํนวน 13,999,999 หุ้น 

และ บริษทั ซันเทคเมทลัส์ จาํกดั จาํนวน 716,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 807 ลา้นบาท ให้กบั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง และไดท้าํรายการขายเรียบร้อยแลว้ เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2558 โดย

มีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวมเป็นจาํนวน 352 ลา้นบาท และขาดทุนจาก

การขายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นจาํนวน 36 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดซื้�อที�ดินจาํนวน 175 ไร่ มูลค่ารวม 1,277.50 ลา้นบาท จากบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

(มหาชน) “MILL” โดยตั�งอยู่บนโฉนดที�ดินเลขที� 180024, 180025 และ 180026 โดยที�ดินดงักล่าว

อยูที่�ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

บริษทัฯ ซื�อที�ดิน จาํนวน 2 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ที�จงัหวดัปทุมธานี (ที�ดินแปลงนี� เป็นส่วนหนึ�งที�

บริษทัฯ ใชป้ระกอบกิจการที�สํานกังานใหญ่ จงัหวดัปทุมธานีในปัจจุบนั และที�ดินจาํนวน 180  

ตารางวา ที�จงัหวดัเชียงใหม่  

นอกจากนี�  คณะกรรมการมีมติใหจ้ดัตั�งบริษทัยอ่ย คือบริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั เพื�อลงทุนก่อสร้าง

โรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ โดยมีเงินทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้

จาํนวน 2.5 ลา้นบาท 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 9/2558  ในวนัที� 22 ธนัวาคม 2558 มีการอนุมติั

โครงการซื�อหุน้คืนเพื�อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจาํนวนไม่เกิน 100 ลา้น

บาท คิดเป็นจาํนวนหุน้ที�จะซื�อคืนประมาณไม่เกิน 180,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไว ้0.85 บาท โดย

จาํนวนหุน้ที�จะซื�อคืนคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย สาํหรับปี 2558 งบการเงินรวมมีผลกาํไรสุทธิ 118.71 ลา้น

บาท เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลกาํไรสุทธิ  185.71 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสุทธิลดลง 67 ลา้นบาท 

หรือ อตัราร้อยละ 36.08โดยมีรายละเอียดดงันี�  

1. กาํไรขั�นต้น 

ตารางกาํไรขั�นต้น งบการเงินรวม                                                                                        (หน่วย : พนับาท) 

 ปี 2558 ปี 2557 เพิ�มขึ�น(ลดลง) ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1,982,708 3,258,886 (1,276,178) (39.16) 

หกั ตน้ทุนขาย 1,825,636 2,907,133 (1,081,497) (37.20) 

กาํไรขั�นตน้ 157,072 351,753 (194,681) (55.35) 
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(1) รายไดจ้ากการขาย 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,983  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 1,276 

ลา้นบาท เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวัและสภาวะการแข่งขนัดา้นราคาขายสูงส่งผลทาํให้รายไดจ้ากการขายใน

บริษทัฯ ลดลงจาํนวน 226 ลา้นบาท 

 ในปี 2558 ในงบการเงินรวมได้บันทึกรายได้จากการขายในบริษัทย่อยที�ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนเมื�อวนัที� 21 

กนัยายน 2558 จาํนวน 9 เดือนเป็นจาํนวน 691 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนจาํนวน 1,050 ลา้นบาท ที�บนัทึก

รายไดจ้ากการขายทั�งปี  

(2) ตน้ทุนขาย 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายรวม จาํนวน  1,826 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 1,081 ลา้นบาท การลดลงของตน้ทุนขายไม่เป็นไปตามสัดส่วนการลดลงของยอดขายเนื�องจากในปีนี�บริษทัฯ มี

ค่าใชจ่้ายคงที�ในส่วนของโรงงานที�มีการผลิตไม่เต็มกาํลงัการผลิต เช่น ค่าเสื�อมราคาโรงงานใหม่ ค่าใชจ่้ายพนกังานและ

อื�นๆ เพิ�มขึ�น ส่งผลทาํใหต้น้ทุนขายลดลงจากปีก่อนจาํนวน 117 ลา้นบาท  

ในปี 2558 ในงบการเงินรวมไดบ้นัทึกตน้ทุนขายในบริษทัยอ่ยที�ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนเมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2558 

จาํนวน 9 เดือนเป็นจาํนวน 779  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนจาํนวน 964 ลา้นบาท ที�บนัทึกตน้ทุนขายทั�งปี  

(3) กาํไรขั�นตน้ 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกาํไรขั�นตน้รวม จาํนวน  157 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

จาํนวน 195 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัฯ มีตน้ทุนขายลดลงไม่เป็นตามสัดส่วนตามยอดขายที�ลดลงส่งผลทาํให้กาํไรขั�นตน้

ของบริษทัฯ ลดลงจาํนวน 109 ลา้นบาท 

ในปี 2558 ในงบการเงินรวมไดบ้นัทึกขาดทุนขั�นตน้ในบริษทัยอ่ยที�ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนเมื�อวนัที� 21 กนัยายน 

2558 จาํนวน 9 เดือนเป็นจาํนวน 88  ลา้นบาท ขาดทุนเพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกนัปีก่อนจาํนวน 86 ลา้นบาท ที�บนัทึกขาดทุน

ขั�นตน้ทั�งปี  

2. รายได้อื�น ๆ 

   ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดอื้�นๆจาํนวน  430  ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 260 ลา้นบาท จากปี2557 ซึ� งมีรายไดอื้�นๆ

จาํนวน 170 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของรายไดอื้�นๆ ดงันี�  

 

รายได้อื�น งบการเงินรวม 

(หน่วย : พนับาท) ปี 2558 ปี 2557 เพิ�มขึ�น(ลดลง) 

1.กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราว                                -                   29,573          (29,573) 

2.กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว                                -                   13,541          (13,541) 

3.กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม                                -                   19,365          (19,365) 

4.ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้                20,672                 25,243            (4,571) 

5.กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 352,407 -         352,407  
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6.กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ                     350                 14,849          (14,499) 

7.ดอกเบี�ยรับ                10,468                 23,470          (13,002) 

8.รายไดอื้�น                45,875                 44,438               1,437  

รวม 429,772 170,479         259,293  

- เมื�อ วนัที� 21 กนัยายน 2558 บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัของบริษทั เวลิด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดัและบริษทั ซนั

เทคเมทลัส์ จาํกดัเป็นเงินจาํนวน 807 ลา้นบาท ให้กบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งแห่งหนึ�ง โดยมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว 

จาํนวน 352 ลา้นบาท 

- ในปี 2557  บริษทัฯ มีกาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั�วคราวจาํนวน 29.57 ลา้นบาท  และมีกาํไรจากการ

จาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว จาํนวน 13.54 ลา้นบาท และ เงินปันผลรับ จาํนวน 10.07 ลา้นบาท  จาก หลกัทรัพย ์(AQUA)  

และมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม-บ่อพลอย จาํนวน 19.36 ลา้นบาทมีการโอนกลบัหนี� สงสัยจะสูญ

เนื�องจากไดรั้บชาํระหนี�  จาํนวน 14.85 ลา้นบาท 

3. ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายจาํนวน 464 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 185 ลา้นบาท จากปี 2557 ซึ� งมีจาํนวน 279 

ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  

  

3.1 ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขายและบริหาร รวม จาํนวน  262 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จาํนวน 19  ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานเพิ�มขึ�น ส่งผลทาํใหค้่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�น จาํนวน 5  ลา้นบาท 

ในปี 2558 ในงบการเงินรวมไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในบริษทัยอ่ยที�ตดัจาํหน่ายเงินลงทุนเมื�อวนัที� 21 

กนัยายน 2558 จาํนวน 9 เดือนเป็นจาํนวน 69 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกนัปีก่อนจาํนวน 14 ลา้นบาท ที�บนัทึกค่าใชจ่้าย

ขายและบริหารทั�งปี  

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร งบการเงินรวม เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) (หน่วย : พนับาท) ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,897 18,969 (13,072) 

2. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  255,836 223,444 32,392  

3.ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 176,386  176,386  

4.ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 20,000 (20,000) 

5. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21,129 14,410 6,719  

6.ตน้ทุนทางการเงิน 4,939 1,925 3,014  

รวม 464,187 278,748 185,439  
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3.2 ค่าเผื�อจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ปี 2558 บริษทัยอ่ยบนัทึกรับรู้ค่าเผื�อการลดลงของสินคา้คงเหลือจากการวดัมูลค่าราคาตลาดทาํให้เกิดผลขาดทุน  

176 ลา้นบาท  

3.3 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ในไตรมาส 4/2557   บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยมจากการลงทุนใน

บริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั ซึ� งตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระ มูลค่าของกิจการโดยคิดจากผลประกอบการใน

อนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัรวมกบัมูลค่าทรัพยสิ์นที�มีอยูร่วมมีมูลค่าทั�งสิ�น  830 ลา้นบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัมูลค่าเงิน

ลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยจาํนวน 850 ลา้นบาท กบัราคาประเมินแลว้เห็นวา่มีการดอ้ยค่า บริษทัฯ จึงรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยมของบริษทัฯ ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 

4. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

  ในปี  2558 บริษทัฯมีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 118.71 ลา้นบาท บริษทัฯมีค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จาํนวน 1.8 ลา้นบาท 

และมีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 2.6 ลา้นบาท ซึ�งลดลงถา้เปรียบเทียบกบัปี 2557 มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 185.70 ลา้น

บาท  มีค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จาํนวน 53.94 ลา้นบาท และมีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 3.83 ลา้นบาท  

5.  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2558 งบการเงินรวมมีผลกาํไรสุทธิ 118.71 ลา้นบาท เมื�อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีผลกาํไรสุทธิ  185.71 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสุทธิลดลง 67 ลา้นบาท หรือ อตัราร้อย

ละ 36.08 โดยมีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท  ปี 2558  ปี 2557 เพิ�มขึ�น(ลดลง) 

รายได ้ 1,982.71                   3,258.89  (1,276.18) 

ตน้ทุนขาย (1,825.64)                (2,907.14) (1,081.50)  

กาํไรขั�นตน้ 157.07                      351.75  (194.68) 

รายไดอื้�น 429.77 170.48 259.29  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (282.85) (256.82) 26.03 

ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ (176.39) - 176.39 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม -                      (20.00) (20.00)  

ตน้ทุนทางการเงิน (4.94)                        (1.93) 3.01 

ภาษีเงินได(้รายไดภ้าษีเงินได)้ (3.95)                      (57.77) (53.82)  

กาํไรสุทธิ 118.71                      185.71  (67.00) 
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ฐานะการเงนิ 

(หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เพิ�มขึ�น(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 5,120,079 5,793,134 (673,055) (11.62) 

หนี� สินรวม 498,299 843,145 (344,846) (40.90) 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,621,780 4,949,989 (328,209) (6.63) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 5,120  ลา้นบาท ซึ�งลดลงจาํนวน 673 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

11.62 เนื�องจากบริษทัมีการตั�งสาํรองค่าเผื�อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเพิ�มขึ�นจากการลดลงของมูลค่า

ตลาดทาํให้สินทรัพยล์ดลง จาํนวน 386  ลา้นบาท และลดลงจากการนาํเงินสดและเงินฝากธนาคารไปจ่ายเงินชาํระเจา้หนี�

การคา้ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล รวมจาํนวน 102 ลา้นบาท  และจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 55 ลา้นบาท และในปี 

2557 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ไดร้วมทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยที�ไดจ้าํหน่ายออกไปในปีนี�  

 หนี�สิน 

หนี� สินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558  มีจาํนวน 498 ลา้นบาท   ลดลงจาํนวน 345 

ลา้นบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 40.90 เมื�อเปรียบเทียบงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษทัฯ มีเจา้หนี�การคา้และหนี� สิน

อื�นๆลดลงจากปีก่อน จาํนวน 70 ลา้นบาท เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ลดลงจาํนวน 10 ลา้นบาท  ไม่มีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้ง

จ่าย ถา้เทียบกบัปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 23 ลา้นบาท ตดับญัชีหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกิดจากการขายบริษทัยอ่ย จาํนวน 

103 ลา้นบาท และในปี 2557 หนี� สินรวมของบริษทัฯ ได้รวมหนี� สินของบริษทัย่อยที�ไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุน เมื�อวนัที�                   

21 กนัยายน 2558 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 4,622 ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  328 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัฯ มีการตั�งสาํรองค่าเผื�อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อ

ขายเพิ�มขึ�นจากการลดลงของมูลค่าตลาดทาํใหส่้วนของผูถื้อหุ้นลดลง จาํนวน 386  มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 119 ลา้นบาท และ

จ่ายเงินปันผลจาํนวน 55 ลา้นบาท ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั จาํนวน 5 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุน 

ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 

85 ลา้นบาท มีอตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม 2.22 เท่า โครงสร้างเงินทุนมีความเขม้แขง็ โดยมีอตัราส่วนหนี� สิน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเหลือ 0.11 เท่า ณ 31ธนัวาคม 2558  

เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติจ่ายเงินสดปันผลจากกาํไรสะสม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 สาํหรับหุ้น

สามญัที�มีสิทธิรับเงินปันผลจาํนวน 5,562,876,782 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 55.63 ลา้นบาท หรือในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท โดย

จ่ายเงินปันผลในวนัที� 22 พฤษภาคม 2558 
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ภาระผกูพนัด้านหนี�สินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

 บริษทัฯ มีสญัญาขายสินคา้และใหบ้ริการกบัลูกคา้ซึ�งยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้หรือยงัไม่ไดส่้งมอบงาน

บริการเป็นจาํนวนเงินรวม 1,818.66 ลา้นบาท บริษทัฯ สามารถส่งมอบสินคา้หรืองานบริการไดต้ามกาํหนดวนัที�ในระบุใน

สญัญาหรือที�ตกลงร่วมกนักบัลูกคา้ไดต้ามกาํหนด ซึ�งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากการที�ธนาคารออกหนงัสือคํ�าประกนับริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยสาํหรับการปฏิบติัตามสัญญาและการใชไ้ฟฟ้าจาํนวนเงินรวม 136.79 ลา้นบาท พร้อมทั�งไดน้าํเงินฝากประจาํของบริษทัฯ

จาํนวน 62.50 ลา้นบาท และที�ดินบางส่วนพร้อมสิ�งปลูกสร้างของบริษทัฯ ไปเป็นหลกัประกนัหนงัสือคํ�าประกนัดงักล่าว เป็น

การดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสญัญาเช่าโรงงานและรถยนต ์จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญา

เช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได ้จาํนวน 83.88 ลา้นบาท   

-เป็นสัญญาเช่ารถยนตจ์าํนวน  13.08  ลา้น โดยการผ่อนชาํระรายเดือนซึ� งภาระดงักล่าวเป็นการประกอบ

ธุรกิจปกติ 

- สญัญาเช่าโรงงานที�สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 70.80 ลา้นบาท โดยการผ่อนชาํระรายเดือน โดยมีภาระผูกพนั

ปีละ 13.20 – 14.40 ตามสญัญาเช่าสิ�นสุดปี 2563 ซึ�งภาระดงักล่าวเป็นการประกอบธุรกิจปกติ 

 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ ทาํสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารแห่งหนึ�ง วงเงิน 1,450 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัฯ 

โอนสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากร้อยละ 40 ของวงเงินหมุนเวียน (เงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 30 ลา้นบาท ตั�วสัญญาใชเ้งิน 

จาํนวน 145 ลา้นบาท และหนงัสือคํ�าประกนั จาํนวน 200 ลา้นบาท) รวมทั�งมีการจาํนองที�ดินและเครื�องจกัรในวงเงิน 770 

ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค ํ� าประกัน โดยบริษัทฯ ต้องดํารงอัตราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น และอัตราส่วน

ความสามารถในการชาํระหนี� ตามที�กาํหนด และโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยัสิ�งปลูกสร้าง

ใหแ้ก่ธนาคาร   

 บริษทัฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื�อเพิ�มเติมจากธนาคารแห่งหนึ� งจาํนวน 395.50 ล้านบาท  โดยมี

ระยะเวลา 7 ปี 7 เดือน อตัราดอกเบี� ยร้อยละ MLR-0.5% ต่อปี โดยจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างเป็นหลกัประกนั 

สาํหรับลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานและเครื�องจกัรในโรงงานดงักล่าว โดยบริษทัฯ ตอ้งรักษาสถานะเป็นบริษทัฯ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ลอดอายสุัญญา ดาํรงสัดส่วนหนี� สินต่อทุนไม่เกิน 2.0 เท่า และ อตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระหนี� ไม่ตํ�ากวา่ 1.25 เท่า ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นภาระผูกพนัในการขอสินเชื�อเพิ�มเติมในการก่อสร้าง

โรงงานพร้อมเครื�องมือและเครื�องจกัร ในโรงงานแห่งใหม่ซึ�งเป็นการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั 

 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระค่าซื�ออุปกรณ์และเครื�องจกัร จาํนวน 6.46  ลา้นบาท  

 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากสญัญาก่อสร้างโรงงานกบับริษทัร่วมแห่งหนึ�ง จาํนวน 6.51 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน    หน้าที� 104 

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 ในปี 2559 ภาวะปัจจยัแวดลอ้มตลาดอสงัหาริมทรัพยมี์ทั�งปัจจยัหนุนและความเสี�ยงควบคู่กนัไป โดยในดา้นของ

การซื�อขายที�อยู่อาศยัน่าจะปรับตวัดีขึ�นจากแรงหนุนของมาตรการกระตุน้อสังหาริมทรัพยที์�รัฐบาลไดอ้อกมาเมื�อเดือน

ตุลาคม ปี 2558 ที�ผ่านมา ซึ� งมาตรการที�ยงัมีผลต่อเนื�องมายงัปี 2559 นี� ไดแ้ก่ มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทาํธุรกรรม

การซื�อที�อยู่อาศัย ประกอบดว้ย การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ� และค่าจดทะเบียนการจาํนองที�อยู่อาศัย ซึ� งจะ

สิ�นสุดวนัที� 30 เมษายน 2559 และมาตรการทางภาษีสาํหรับผูที้�ซื�อที�อยูอ่าศยัหลงัแรกเพื�อการอยูอ่าศยัในราคาไม่เกิน 3 ลา้น

บาท ซึ�งจะตอ้งซื�อและโอนกรรมสิทธิ� ที�อยูอ่าศยัภายในวนัที� 31 ธนัวาคม ปี2559 โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 นี�  ซึ� ง

จะเป็นช่วงก่อนที�มาตรการลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการทาํธุรกรรมอสังหาริมทรัพยจ์ะสิ�นสุดลงนั�น คาดวา่บรรยากาศตลาด

อสงัหาริมทรัพยน่์าจะทยอยกลบัมาดีขึ�นอีกครั� งจากการที�ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพยค์งจะเร่งทาํการตลาดกระตุน้

การตดัสินใจของผูที้�ตอ้งการซื�อที�อยูอ่าศยัใหต้ดัสินใจเร็วขึ�น  

 ในปี 2559  แนวโนม้ตลาดจะมีการแข่งขนัดา้นราคาขายสูงขึ�น อย่างต่อเนื�องบริษทัฯ ตอ้งทาํกลยุทธ์ดา้นราคา

เนื�องจากตอ้งการเพื�อรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยายฐานลูกคา้เพิ�มขึ�นแต่บริษทัฯ ตอ้งรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001 

และผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมมาตรฐาน (มอก.)  บริษทัฯ ไดเ้ตรียมมาตราการในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ให้รัดกุม

ยิ�งขึ�น โดยเบื�องตน้บริษทัจะวดัประสิทธิภาพการทาํงานของทุกระดบัโดยการวดัประสิทธิภาพในการทาํงานดว้ยระบบ  Key 

Performance Indicator (KPI) เป็นตวัชี�วดั และบริษทัฯไดล้ดตน้ทุนสินคา้โดยนาํเขา้เครื�องจกัรจากต่างประเทศเพื�อลดปัญหา

ขาดแคลนแรงงานและเพื�อควบคุมตน้ทุนสินคา้ใหไ้ดต้น้ทุนตํ�าและไดม้าตรฐานที�กาํหนด 

 อยา่งไรก็ตามในปี 2559 บริษทัฯ มุ่งเนน้การสร้างผลกาํไรจากธุรกิจหลกั จะใหค้วามสาํคญักบัขยายฐานลูกคา้และ

มุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัทแ์ละรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการ  เพราะจะเป็นปัจจยัที�ช่วยใหธุ้รกิจเดินหนา้ต่อไปไดใ้นกรณี

ที�เกิดความผนัผวนทาง เศรษฐกิจขึ�นมา 

  

 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วันที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. ศ.ดร.บวรศกัดิ�  อุวรรณโณ 

 ประธานกรรมการ/ 

12 พฤษภาคม 2557 

62 คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี

มาก) (มหาวิทยาลยัปารีส 10) 

 ปริญญาชั�นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) 

(มหาวิทยาลยัปารีส 10) 

 ปริญญาชั�นสูงทางกฎหมายปกครอง 

(มหาวิทยาลยัปารีส 2) 

 เนติบณัฑิตไทย (สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบณัฑิตสภา) 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการบริษทั

ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง 

(บยส.) รุ่นที� 15  สาํนกังานศาลยุติธรรม 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท)   รุ่นที� 8  

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 4111 

 

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั Fellow  of the Royal Institute - 

2557 – ปัจจุบนั Chairman of the 13th Commission of 

the  Council of State 

- 

2545 - ปัจจุบนั Professor Emeritus Faculty of Law, Chulalongkorn 

University 

2557 – 2558 First Vice - Chairman of the 

National Reform Council 

- 

2557 – 2558 Chairman of the Constitution 

Drafting Committee 

- 

2542-2546 และ 

2549-2557 

Secretary General  King Prajadhipok’s Institute 

2549-2550 Member of the National Legislative 

Assembly 

- 

2539-2540 Member of the Constitution 

Drafting Assembly 

- 

2533-2534 Member of the National Assembly - 

2532-2534 Deputy Secretary General to the 

Prime Minister (on Political Affairs) 

- 

2531-2534 Advisor to the Prime Minister - 

 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2. นายโสภณ ผลประสิทธิ�  

รองประธานกรรมการ/ 

5 มีนาคม 2557 

64 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรชั�นสูง การบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน รุ่นที� 6, สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจดัการ

ทั�วไป), มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ระดบัปริญญาตรี วศบ.โยธาสุขาภิบาลและ

สิ�งแวดลอ้ม, Mapua Institute of Technology 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2555 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2553 ผูต้รวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 กระทรวงอตุสาหกรรม 

3. นายธิติพงศ ์ตั�งพนูผลวิวฒัน์

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�

บริหาร/ 

4 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

37 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท University of Warwick, M.Sc.in  

Engineering Business Management 

 ปริญญาตรี University of California at Berkeley 

Walter A. Hass School of  Business, B.BA. In 

Business Administrative 

 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

2.696 ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius Limited 

2557-ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�

บริหาร 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2549-ปัจจุบนั Director Siam Rubber Industry Co.,Ltd 

2557-2558 กรรมการ บริษทั เวลิด์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

2554-2556 President Millcon Steel Industries Plc. 

2555-2556 Director Million Miles Co.,Ltd 

2552-2556 President Millcon Burapa Co.,Ltd 

 

 

 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

4. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ/ 

26 มีนาคม 2556 

37 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of 

California, Berkeley, CA 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of 

California, Berkeley, CA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

  อบรมหลกัสูตร DAP รุ่นที� 105/2013 

 อบรมหลกัสูตร DCP รุ่นที� 193/2014 

 อบรมหลกัสูตร EDP รุ่นที� 13     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius Limited 

2556-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

2557-2558 กรรมการ Millcon Engineering  Limited 

2557-2558 กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) 

PTE.Limited 

2556 - 2558 กรรมการ บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 

2556 - 2558 กรรมการ บริษทั เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

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

Thailand 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

5. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร 

กรรมการ/กรรมการบริหาร และ

เลขานุการบริษทั/ 

12 พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Bachelor Degree in Business Administration,  

     National University, California, U.S.A 

 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติัสาํหรับ

เลขานุการบริษทัตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) 

PTE.Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ Millcon Engineering  Limited 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร และ

เลขานุการบริษทั 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีโอ ฟอร์ม จาํกดั 

2556-2556 ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่ายนกัลงทุน

สัมพนัธ์และประสานงานทั�วไป 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2554-2556 ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายจดัการ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2553-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2551-2556 เลขานุการบริษทั บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2548-2550 ผูจ้ดัการแผนกวางแผนธุรกิจ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2547-2548 ผูจ้ดัการทั�วไป   บริษทั จีโอฟอร์ม จาํกดั 

2542-2547 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั จีโอฟอร์ม จาํกดั 

 

 

  

 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

ประธานกรรมการอสิระและ

กรรมการตรวจสอบ/ 

2 ตุลาคม 2557 

56 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคาร

กสิกรไทย) Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA 

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขาปริมาณวเิคราะห์ 

(เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

บริษทั สาลี� พริ�นทติ์�ง จาํกดั  

(มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2555 - ปัจจุบนั อนุกรรมการพจิารณาหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน และการ

บริหารกิจการของบริษทัที�ออก

หลกัทรัพย ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพ ี

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชั�น จาํกดั 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สวนสม้เชียงดาว จาํกดั 

2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แพรคติคมั เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั 

2554 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอท ีจาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2554 กรรมการ บริษทั สินเชื�อไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

2553 – 2554 

 

รองประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

2545 - 2557 กรรมการอิสระ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั 

แคปปิตอล จาํกดั 

2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ แอล เอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

7. นางพรรณี จารุสมบติั 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

2 มิถุนายน 2557 

59 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการเมือง

การปกครอง มหาวิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขา

สื�อสารมวลชน (เกียรตินิยม อนัดบั 2)

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์กรุงเทพมหานคร 

 

 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั รองประธาน สภาวฒันธรรมไทยจีน และส่งเสริม

ความสมัพนัธ ์

ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2557-ปัจจุบนั สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2552 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 ที�ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ 

BOI 

BOI 

2551 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) 

- รองเลขาธิการ  สมาคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทย-จีน 

- คณะทาํงาน สภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจ 

ฝ่ายวิชาการ 

- 

2550 รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี - 

2549 สมาชิกวุฒิสภา จงัหวดัฉะเชิงเทรา - 

2548 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โตโยตา้ พาวิลเลี�ยม ระยอง 

- กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ออฟเฟอร์ เซอร์วิส จาํกดั 

 

 

 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิชญะ เครืองาม 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

2 ตุลาคม 2557 

 

 

               

34 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลยั

แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M.)     มหาวิทยาลยั

แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่นที� 22/2016 

 ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI) รุ่นที� 8/2015 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที� 116/2015  

 ประกาศนียบตัรนกับริหารการยติุธรรมทาง

ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที� 6 

 ประกาศนียบตัรสาํนกัฝึกอบรมวิชาวา่ความ สภา

ทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง รุ่นที� 16 สาํนกังานศาลยติุธรรม 

 ประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบ

ประชาธิปไตย รุ่นที� 1 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บณัฑิตสภา ในพระบรมราชูปภมัภ ์

 

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบนั นกัวิชาการประจาํคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขบัเคลื�อนการปฏิรูป

ประเทศดา้นกีฬา ศิลปะ วฒันธรรม การ

ศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภา

ขบัเคลื�อนการปฏิรูปประเทศ 

2559-ปัจจุบนั ที�ปรึกษาประจาํคณะ                       

อนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการขบัเคลื�อนการปฏิรูป

ประเทศดา้นการปฏิรูปเร็ว 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)  

2553-ปัจจุบนั 

 

ผูเ้ชี�ยวชาญฝ่ายรัฐกิจสมัพนัธ ์ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขตหนองคาย 

2553-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

2556-2557 อนุกรรมาธิการ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสื�อสาธารณะ 

วุฒิสภา 

2549-2553 ทนายความ บริษทั ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

   



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

10. 

 

นายวิรัช มรกตกาล 

กรรมการอิสระ/ 

16 พฤศจิกายน 2558 

48 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 Master of Business Administration in 

Management Science, Virginia Polytechnic 

Institute and State University 

 สถิติศาสตร์บณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 Advanced Audit Committee Program (AACP) 

 Director Certification Program (DCP) 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2559 - ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

สายวาณิชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ ่

ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557 -ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อกัษรเอด็ดูเคชั�น จาํกดั (มหาชน) 

2552 – 2558 รักษาการประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี�  จาํกดั 

2549 – 2552 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที�ปรึกษาไอแฟค จาํกดั 

 

12 นายสุรชาติ อ่วมอุม่ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการ 

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง                 

51 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรการบริหารแบบ KAIZEN 

 อบรมหลกัสูตร Successful Formulation 2 

Execution of Strategy (SFE) จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 อบรมหลกัสูตรเทคนิคการสมัภาษณ์งานสาํหรับ

หวัหนา้งาน 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการ

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-2558 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2531-2548 วิศวกรสนาม-ผูจ้ดัการโรงานผลิต

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

 

 

 

 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื�อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

13. นางลินจง ศรีสงคราม/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

58 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรโครงการพฒันาผูบ้ริหาร 

(Mini MBA  ) รุ่น 64 คณะพาณิชยศ์าสตร์และ

การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2541 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 

2534 – 2541 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย BLM group co., ltd. 

14 นายศรัณย ์เวียงคาํมา/ 

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต

และบริการผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

52 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 B.B.A. in Construction Management, Sukhothai 

Thammathirat University 

 M.SC. in Civil and Structural Engineering. 

Universiti Kebangsaan Malaysia. 

 B.Eng. in Civil Engineering. Rajchamangkala 

Institute of Technology, Thevaves Campus , 

Bangkok. 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและการ

ตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง รุ่น 15 

 Strategies for Managing Generation Y. Pruksa 

Training School,IT Square,Laksi,Bangkok. 

 Finance for Non Finance.  Pruksa Training 

School,IT Square,Laksi,Bangkok. 

 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั Assistant Vice President General Engineering PCL. 

2554 -2558 Assistant Vice President Pruksa Real Estate PCL. 

2551 -2554 Assistant Vice President General Engineering PCL. 

   



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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ลาํดับ 
ชื�อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางดวงกมล สุขเมือง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ณ วนัที� 2 ธ.ค.58  

ถือหุน้จาํนวน 300,000 หุน้            

คิดเป็น 0.005% 

58 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรม 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 61/2550 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทั�วไป บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 

2556 – 2558 กรรมการบริษทั  บจก.มิลล์เลี�ยน ไมลส์   

2553 – 2558 

 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล   

 

2553 -  2558 กรรมการ/ กรรมการบริหาร  บจก. มิลล์เลี�ยน ไมลส์ 

2550 -  2558 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทั�วไป                              

บมจ. มิลล์คอน สตีล   

16. นายพรชยั นุ่นละออง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ 

และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายสนบัสนุน

งานผลิต 

 

 

53 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรกระบวนการนาํเขา้-ส่งออกภาษีศลุกากร 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 

2558-ปัจจุบนั รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายสนบัสนุนงาน

ผลิต 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง 

2539-2556 

 

 

หวัหนา้ส่วนซ่อมบาํรุง 

หวัหนา้ส่วนวิศวกรรม 

หวัหนา้ส่วนรีดเหลก็ 

บมจ. มิลล์คอน สตีล 

 

 

2537-2539 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) 

2531-2537 วิศวกร บริษทั อีสเทินไวร์ จาํกดั (มหาชน)   

16. 

 

 

 

 

นางรสิกา ประเสริฐสังข ์

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน/ 

14 มิถุนายน 2555 

 

หมายเหตุ ณ วนัที� 2 ธ.ค.58  

ถือหุน้จาํนวน 334 หุน้ 

40 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรีการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรหลกัเกณฑใ์หม่ใบกาํกบั จบัประเด็นบญัชี

และภาษ ี

 อบรมหลกัสูตรภาวะผูน้าํกบัการบริหารทีมงานสู่ความสาํเร็จ 

 อบรมหลกัสูตรเทคนิคการสมัภาษณ์งานสาํหรับหวัหนา้งาน 

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

2545 - 2554 สมุห์บญัชี บริษทั เอเซีย เอก็โซติค คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 



                                           บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ�ง จํากดั (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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รายละเอียดเกี�ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและ บริษทัร่วม   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

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

Seven Wire GM MCTRIC WT MILL 

1. นายธิติพงศ์ ตั�งพนูผลวิวฒัน ์ X / /    

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช // / / / /  

3. นายโสภณ ผลประสิทธิ�  /     / 

4. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร           // / / / /  

5. นางดวงกมล สุขเมือง  /     

6. นายพรชยั นุ่นละออง  /     

หมายเหต ุ   X = ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร    / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร 

 GEL   บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

 SevenWire               บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั 

          MCTRIC     บริษทั แมคทริค จาํกดั 

          WT                          บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

 MILL                       บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

 GM   General Engineering Mauritius Limited 

 

 



                                                                                                                บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                           หน้าที� 117 

เอกสารแนบ 2   รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  ทางบริษทัฯ เป็นคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยดงันี�  

  

ลาํดบั รายชื�อกรมการ บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั General Engineering Mauritius Limited 

1. นายธิติพงศ ์ตั�งพูนผลวิวฒัน์ / / 

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช / / 

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร / / 

4. นางดวงกมล สุขเมือง /  

5. นายพรชยั นุ่นละออง /  

6. Mr.Kevin Allgapen  / 

7. Miss.Karen Ah Soon  / 

หมายเหตุ :   / กรรมการ  // กรรมการและผูบ้ริหาร 

 

 

 



       บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน)

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

  

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                                                                                           หน้าที� 118 

และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏบิัติงานของบริษทั (Compliance) 

รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 

วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นายอภินนัทน ์ ศรีปราโมช 

 

56  บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 หลกัสูตร Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต(CPA) ทะเบียนเลขที� 5092 

 หลกัสูตรการตรวจสอบภายใน สมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย 

2551-ปัจจุบนั หวัหนา้ทีมส่วน

งานตรวจสอบ

ภายในบริษทัจด

ทะเบียน และ

บริษทัที�เตรียมจด

ทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ 

เอ อินเตอร์เนชั�นแนล  

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.)   ขายหุ้นสามญับริษทั ซันเทคเมทลัส์ จํากดั และขายบริษทั เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จํากดั

 ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 

ทั�งหมดของบริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั ที�ราคา 

ประมาณ 233.21 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัทั�งหมด 

ที�บริษทัฯ ถือครองอยูใ่นมลูค่ารวมกนัประมาณ 

กาํหนดใหช้าํระค่าหุ้นสามญัในรูปเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ

ดงักล่าวไม่ถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการควบคุม 

รายการขา้งตน้ของบริษทัฯ ถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ�

ประเทศไทย เรื� องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� ง

สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื�องการไดม้าหรือจาํหน่ายไป

พบวา่มีขนาดรายการที�มีมลูค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 

นอ้ยกว่าร้อยละ 50 บริษทัฯ จึงตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หนงัสือสารสนเทศเวียนใหก้บัผูถื้อหุน้ภายใน 

รายละเอียดดงันี�  

รายการที� 1 : ขายหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ซันเทคเมทัลส์ จาํกดั ให้แก่ 

1.1. วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทํารายการ

บริษทัฯจะเริ�มเขา้ทาํรายการฯก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสําเร็จลง 

และ  2.10) โดยคาดวา่จะเขา้ทาํรายการไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 

1.2. คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง

ผูข้าย 

ผูซื้�อ 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

เทคเมทลัส์ จํากดั และขายบริษทั เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จํากดั

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั� งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 29 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมติัขายหุน้สามญั

ทั�งหมดของบริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั ที�ราคา 807 ลา้นบาท และขายบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ที�ราคา

แบ่งเป็นหุ้นสามญัทั�งหมด 13,999บาท และภาระหนี� สินประมาณ 

ที�บริษทัฯ ถือครองอยูใ่นมลูค่ารวมกนัประมาณ 1,040.21 ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

กาํหนดใหช้าํระค่าหุ้นสามญัในรูปเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ/หรือวิธีการหักกลบลบหนี�ได ้อนึ� ง รายการ

ดงักล่าวไม่ถือเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการควบคุม MILL 

รายการขา้งตน้ของบริษทัฯ ถือเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื� องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� ง

ประกาศเรื�องการไดม้าหรือจาํหน่ายไป”)และเมื�อคาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑต่์าง ๆ 

มีมลูค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 18.17 จดัเป็นรายการประเภทที� 2 ที�มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 

บริษทัฯ จึงตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์

หนงัสือสารสนเทศเวียนใหก้บัผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั บริษทัฯ จึงขอรายงานรายการดงักล่าวทั�ง 

ขายหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ซันเทคเมทัลส์ จาํกดั ให้แก่ MILL 

วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทํารายการ 

บริษทัฯจะเริ�มเขา้ทาํรายการฯก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสําเร็จลง (รายละเอียดตามขอ้ 

โดยคาดวา่จะเขา้ทาํรายการไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2558 

คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง 

 : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

 : บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน :  บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน MILL โดย ณ วนัที� 

  บริษทัฯ ถือหุ้นสามญัของ MILL จาํนวน 480

หุ้นบุริมสิทธิ (MILL-PA) จาํนวน 249,555,

MILL จาํนวน 729,899,999 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของ MILL 

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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เทคเมทลัส์ จํากดั และขายบริษทั เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จํากดั 

มีมติอนุมติัขายหุน้สามญั

ลา้นบาท และขายบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั ที�ราคา

บาท และภาระหนี� สินประมาณ 233.20 ลา้นบาท)            

ลา้นบาท ใหแ้ก่บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน)โดย

หรือวิธีการหักกลบลบหนี�ได ้อนึ� ง รายการ

MILL อย่างไรก็ตาม การทาํ

งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื� องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ� ง

และเมื�อคาํนวณขนาดของรายการตามเกณฑต่์าง ๆ 

ที�มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่

ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และส่ง

รายการดงักล่าวทั�ง 2 รายการ โดยมี

รายละเอียดตามขอ้ 1.10           

) 

โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558  

480,344,788 หุ้น และถือ     

,211 หุ้นรวมถือหุ้นใน 

หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.44 ของหุน้ที�
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1.3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ

ตามหนงัสือแสดงความจาํนงของ 

ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

และผลการเจรจาในเบื�องตน้ เพื�อขายหุน้ 

เงินสดและที�ดิน และ/หรือวิธีการหักกลบลบหนี�ตามที�บริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก 

จะเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ� งหุน้สามญัทั�งหมดขา้งตน้ภายหลงัจากที�บริษทัฯ และ 

กาํหนดไวแ้ลว้  

1.4. ลกัษณะของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป

สินทรัพยที์�จาํหน่ายไป ไดแ้ก่ หุน้สามญัทั�งหมดของ 

1 บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จาํกัด

Suntech เป็นบริษทัจาํกดัเลขทะเบียน 

อ่าวอุดม ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา 

แลว้ทั�งหมด 716.00 ลา้นบาท 

1.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 

Suntech เริ�มดาํเนินกิจการเมื�อปี พ

ขายใหแ้ก่โรงงานหลอมเหลก็ มีฐานลกู

1) มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจมานานกว่า 

วตัถุดิบ และสถาบนัการเงิน

2) มีทีมผูบ้ริหารที�เชี�ยวชาญ และมากดว้ยประสบการณ์

 

 

 

 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

  นอกจากนี�  บริษทัฯ มีกรรมการร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ และ 

ไดแ้ก่ นายโสภณ ผลประสิทธิ�  โดยไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และ

ไม่มีอาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทั 

ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ 

ตามหนงัสือแสดงความจาํนงของ MILL เพื�อเสนอซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 

ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด 

และผลการเจรจาในเบื�องตน้ เพื�อขายหุน้ Suntech ในราคาเท่ากบั 807.00 ลา้นบาท โดยจะชาํระเป็นเงินสด ที�

หรือวิธีการหักกลบลบหนี�ตามที�บริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก 

จะเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ� งหุน้สามญัทั�งหมดขา้งตน้ภายหลงัจากที�บริษทัฯ และ MILL ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ได้

จาํหน่ายไป 

สินทรัพยที์�จาํหน่ายไป ไดแ้ก่ หุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี�

บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จาํกัด 

เป็นบริษทัจาํกดัเลขทะเบียน 0205548021174 สาํนกังานตั�งอยู่เลขที� 339 

อ่าวอุดม ตาํบลบ่อวิน อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรีโดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 มีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระ

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ Suntech 

เริ�มดาํเนินกิจการเมื�อปี พ.ศ. 2548 ดา้นบริหารจดัการเศษเหลก็และแปรรูปเศษเหลก็เพื�อ

ขายใหแ้ก่โรงงานหลอมเหลก็ มีฐานลกูคา้ทั�งหมดอยูใ่นประเทศไทย โดยมีจุดแขง็สามารถสรุปไดด้งันี�

มีประสบการณ์ในการทาํธุรกิจมานานกว่า 10 ปี จึงมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับจากลูกคา้ ผูข้าย

วตัถุดิบ และสถาบนัการเงิน 

มีทีมผูบ้ริหารที�เชี�ยวชาญ และมากดว้ยประสบการณ์ 

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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นอกจากนี�  บริษทัฯ มีกรรมการร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ และ MILL 

ไดแ้ก่ นายโสภณ ผลประสิทธิ�  โดยไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และ

เพื�อเสนอซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 

ของทุนที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด 

ลา้นบาท โดยจะชาํระเป็นเงินสด ที�ดิน 

หรือวิธีการหักกลบลบหนี�ตามที�บริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก MILL ทั�งนี�  บริษทัฯ 

ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ได้

ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี�  

339 หมู่ที� 6 ถนนปากร่วม-

มีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระ

ดา้นบริหารจดัการเศษเหลก็และแปรรูปเศษเหลก็เพื�อ

คา้ทั�งหมดอยูใ่นประเทศไทย โดยมีจุดแขง็สามารถสรุปไดด้งันี�  

ปี จึงมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับจากลูกคา้ ผูข้าย



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

1.2 ข้อมลูทางการเงินของ

หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 

หนี� สินรวม 

ทุนจดทะเบียน 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
หน่วย : ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการบริการ 

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร

EBIT 

ตน้ทุนทางการเงิน 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

1.5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับ เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน 

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บจาก 

807 ลา้นบาทโดยในเบื�องตน้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณามูลค่าทางบญัชีของ 

รวม ณ วนัที� 31 มีนาคม 2558 ที� 460.22 

ทั�งนี�  บริษทัฯจะไดรั้บชาํระในรูปเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ

ซึ�งที�ดินที�บริษทัฯ จะซื�อจาก MILL ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นฯ

1.6. การคาํนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าของสินทรัพย ์(NTA) 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรัพย ์

เกณฑ์สูงสุด 

ที�มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของ Suntech 
 2/ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัฯ  สิ�นสุดวนัที� 

 3/ มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ  สิ�นสุดวนัที� 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

ข้อมลูทางการเงินของSuntech 

31 ม.ีค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค

647.84 678.56 

187.62 172.00 

716.00 716.00 

(255.78) (209.45) (261.91)

460.22 506.55 

3 เดอืนปี  58 ปี 2557 ปี 2556

339.00 1,795.82 

0.00 1.57 

(34.00) 14.14 (62.65)

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 12.20 46.57 

(45.96) 65.52 (47.23)

0.39 13.06 

(46.35) 52.46 (50.89)

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับ เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บจาก MILL ในการขายหุ้นสามญัทั�งหมดของ Suntech

ลา้นบาทโดยในเบื�องตน้ บริษทัฯ ไดพิ้จารณามูลค่าทางบญัชีของ Suntech และมูลค่าทางบญัชีตามงบการเงิน

460.22 ลา้นบาท และ 776.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ทั�งนี�  บริษทัฯจะไดรั้บชาํระในรูปเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ/หรือการหกักลบลบหนี�จากการไดม้า

ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นฯ

การคาํนวณขนาดของรายการ 

สูตรการคํานวณ 

460.22 1/ / 4,791.48 ลบ.2/ 

-ไม่มี- 

807.00 ลบ. / 5,723.69ลบ.3/ 

-ไม่ม-ี 

 

Suntech สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัฯ  สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ  สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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ค. 56 31 ธ.ค. 55 

579.89 274.56 

515.80 154.11 

326.00 326.00 

(261.91) (205.55) 

64.09 120.45 

2556 ปี 2555 

697.04 1,008.78 

5.74 7.51 

(62.65) (27.12) 

86.32 39.11 

(47.23) (61.40) 

3.66 3.90 

(50.89) (65.30) 

และเงื�อนไขการชําระเงนิ 

Suntech มีมูลค่ารวมเท่ากับ   

และมูลค่าทางบญัชีตามงบการเงิน

หรือการหกักลบลบหนี�จากการไดม้า

ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นฯ 

ขนาดรายการ (%) 

9.60% 

-ไม่มี- 

14.10% 

-ไม่มี- 

14.10% 

ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

14.09 ทั�งนี�  บริษทัฯ ไม่มีรายการจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยใ์นช่วง 

เกณฑ์สูงสุดซึ� งจดัเป็นรายการประเภทที� 

บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนั

1.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป

หุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech

1.8. สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทาํรายการ

- ไม่มี - 

1.9. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทาํรายการ

เนื�องจากการจาํหน่ายไปซึ�งหุน้สามญัทั�งหมดของ

หนึ�งในการเขา้ซื�อที�ดินสาํหรับการขยายธุรกิจไปยงัภาคตะวนัออกของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความประสงคที์�เขา้

ซื�อที�ดินจาํนวนไม่เกิน 180 ไร่ ในจงัหวดัระยอง จาก 

ลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ และดาํเนินการตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 

1.10. เงื�อนไขในการทาํรายการ 

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่

- MILL ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของ

WWP จากบริษทัฯ และอนุมติัขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

สารสนเทศการไดม้าซึ�งสินทรัพยฯ์

จากบริษทัฯ และขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

- สถานะทางการเงินของ 

1. ไม่มีการก่อหนี� สินระยะยาวเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

(ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการดาํเ

2. สินทรัพยห์มุนเวียนมากกวา่หนี� สินหมุนเวียน

- Suntech ไม่มีการขายสินทรัพยถ์าวรที�มีนยัสาํคญั ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจาก 

 

 

 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไม่มีรายการจาํหน่ายไปซึ� งสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตาม

เกณฑ์สูงสุดซึ� งจดัเป็นรายการประเภทที� 2ที�มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 

บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

มูลค่าของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป 

Suntech มลูค่าเท่ากบั 807.00 ลา้นบาท 

สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทาํรายการ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทาํรายการ 

เนื�องจากการจาํหน่ายไปซึ�งหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech ใหก้บั MILL จะเป็นการเพิ�มแหล่งเงินทุนส่วน

หนึ�งในการเขา้ซื�อที�ดินสาํหรับการขยายธุรกิจไปยงัภาคตะวนัออกของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความประสงคที์�เขา้

ไร่ ในจงัหวดัระยอง จาก MILL เพื�อใชส้าํหรับการก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่าย

ลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ และดาํเนินการตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต  

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของ

จากบริษทัฯ และอนุมติัขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กบับริษทัฯ 

สารสนเทศการไดม้าซึ�งสินทรัพยฯ์) และเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ 

จากบริษทัฯ และขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 180 ไร่ ใหก้บับริษทัฯ 

สถานะทางการเงินของ Suntech ณ วนัทาํธุรกรรมตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดนี�

ไม่มีการก่อหนี� สินระยะยาวเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการดาํเนินงานปกติ)  

สินทรัพยห์มุนเวียนมากกวา่หนี� สินหมุนเวียน 

ไม่มีการขายสินทรัพยถ์าวรที�มีนยัสาํคญั ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจาก MILL

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

เดือนที�ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตาม

แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันั�น 

งสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั 

จะเป็นการเพิ�มแหล่งเงินทุนส่วน

หนึ�งในการเขา้ซื�อที�ดินสาํหรับการขยายธุรกิจไปยงัภาคตะวนัออกของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความประสงคที์�เขา้

ใชส้าํหรับการก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่าย

 

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่ 

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของSuntech และ 

ไร่ ให้กบับริษทัฯ (ดงัรายละเอียดตาม

และเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech และ WWP 

ณ วนัทาํธุรกรรมตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดนี�  

ไม่มีการก่อหนี� สินระยะยาวเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 

MILL 



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

รายการที� 2 : ขายหุ้นสามญัและภาระหนี�สินทั�งหมดของบริษัท เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดัให้แก่ 

2.1. วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทาํรายการ

บริษทัฯจะเริ�มเขา้ทาํรายการฯก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสาํเร็จลง 

โดยคาดวา่จะเขา้ทาํรายการไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 

2.2. คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง

ผูข้าย 

ผูซื้�อ 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน

 

 

2.3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ

ตามหนงัสือแสดงความจาํนงของ 

ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 

เจรจาเบื�องตน้ เพื�อขายหุน้ WWP ในราคาไม่ตํ�ากวา่ 

233.20 ลา้นบาท ซึ�งเป็นไปตามประมาณการภาระหนี� สิน ณ วนัที�จะเขา้ทาํรายการ รวมเป็นผลตอบแทนที�บริษทัฯ คาดวา่จะ

ไดรั้บจากการขาย WWP จาํนวน 233.21 

ลบหนี�ตามที�บริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก 

จดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษที�ไดเ้ปิดเผยเมื�อวนัที� 

กรกฎาคม 2558 (“สารสนเทศเกี�ยวกับการได้มาซึ�งทรั

ทั�งหมดขา้งตน้ภายหลงัจากที�บริษทัฯ และ 

ของสารสนเทศฉบบันี� ) 

 

2.4. ลกัษณะของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป

สินทรัพยที์�จาํหน่ายไป ไดแ้ก่ หุน้สามญัทั�งหมดของ 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

ขายหุ้นสามญัและภาระหนี�สินทั�งหมดของบริษัท เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดัให้แก่  MILL

วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทาํรายการ 

บริษทัฯจะเริ�มเขา้ทาํรายการฯก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสาํเร็จลง (รายละเอียดตามขอ้ 

เขา้ทาํรายการไดแ้ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2558 

คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง 

 : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

 : บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน :   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ใน MILL โดย ณ วนัที� 

บริษทัฯ ถือหุ้นสามญัของ MILL จาํนวน 480,

บุริมสิทธิ (MILL-PA) จํานวน 249,555,211 หุ้นรวมถือหุ้นใน 

จาํนวน 729,899,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19

จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของ MILL 

  นอกจากนี�  บริษทัฯ มีกรรมการร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และ 

นายโสภณ ผลประสิทธิ�  โดยไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร แล

ในการลงนามผกูพนับริษทั 

ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ 

ตามหนงัสือแสดงความจาํนงของ MILL เพื�อเสนอซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด  และผลการ

ในราคาไม่ตํ�ากวา่ 13,999 บาท รวมกบัที� WWP มีภาระหนี� สินกบับริษทัฯ จาํนวนประมาณ 

ลา้นบาท ซึ�งเป็นไปตามประมาณการภาระหนี� สิน ณ วนัที�จะเขา้ทาํรายการ รวมเป็นผลตอบแทนที�บริษทัฯ คาดวา่จะ

233.21 ลา้นบาทโดยจะชาํระเป็นเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ

ทฯ จะเขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก MILL ดงัมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ� งที�ดินและการ

จดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษที�ไดเ้ปิดเผยเมื�อวนัที� 

สารสนเทศเกี�ยวกับการได้มาซึ�งทรัพย์สินฯ”)ทั�งนี�  บริษทัฯจะเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ� งหุ้นสามญั

ทั�งหมดขา้งตน้ภายหลงัจากที�บริษทัฯ และ MILL ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ (รายละเอียดตามขอ้ 

ลกัษณะของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป 

ก่ หุน้สามญัทั�งหมดของ WWP ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี�  

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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MILL 

รายละเอียดตามขอ้ 1.10 และ 2.10) 

โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558  

,344,788 หุ้น และถือหุ้น

หุ้นรวมถือหุ้นใน MILL 

19.44 ของหุ้นที�ออกและ

นอกจากนี�  บริษทัฯ มีกรรมการร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และ MILL ไดแ้ก่ 

นายโสภณ ผลประสิทธิ�  โดยไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และไม่มีอาํนาจ

เพื�อเสนอซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั 

ของทุนที�ออกและจาํหน่ายแลว้ทั�งหมด  และผลการ

หนี� สินกบับริษทัฯ จาํนวนประมาณ 

ลา้นบาท ซึ�งเป็นไปตามประมาณการภาระหนี� สิน ณ วนัที�จะเขา้ทาํรายการ รวมเป็นผลตอบแทนที�บริษทัฯ คาดวา่จะ

ลา้นบาทโดยจะชาํระเป็นเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ/หรือวิธีการหักกลบ

ดงัมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ� งที�ดินและการ

จดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษที�ไดเ้ปิดเผยเมื�อวนัที� 31

ทั�งนี�  บริษทัฯจะเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ� งหุ้นสามญั

รายละเอียดตามขอ้ 1.10 และ 2.10 

 



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

2.4.1 บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกัด

WWPเป็นบริษทัจาํกดั มีสาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 

ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานีโดย ณ วนัที� 

ลา้นบาท 

2.4.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 

WWP เคยประกอบธุรกิจให้การติดตั�ง โดยมีผูรั้บเหมาติดตั�งที�มีความชาํนาญ เชื�อถือไดใ้ห้บริการแก่

ลูกคา้ แต่ปัจจุบนัไดห้ยดุดาํเนินการมานานแลว้ และ

แปลง ดงันี�  

- ที�ดินขนาด 2 

ปทุมธานี 

- ที�ดินขนาด 1 งาน 

- ที�ดินขนาด 57 

2.4.3 ข้อมลูทางการเงินของ

สรุปขอ้มูลทางการเงิน ณ 

หน่วย : ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 

หนี� สินรวม 

ทุนจดทะเบียน 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ทั�งนี�  หนี� สินรวมส่วนใหญ่เป็นรายการกู้ยืมเงินจากบริษทัฯ โดย ณ วนัที� 

จาํนวน 229.00 ลา้นบาท และดอกเบี�ยคา้งจ่ายสะสมรวม 

2.5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับ เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บจาก

บาท โดยพิจารณารายละเอียดสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บแยกเป็น

สิ�งตอบแทนของ 

หุน้สามญัของ WWP  

ภาระหนี� ใน WWP 

รวมมูลค่าสิ�งตอบแทนทั�งหมด

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกัด 

เป็นบริษทัจาํกดั มีสาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที� 44/2 หมูที่� 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง

โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 มีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน 

การประกอบธุรกิจของ WWP 

เคยประกอบธุรกิจให้การติดตั�ง โดยมีผูรั้บเหมาติดตั�งที�มีความชาํนาญ เชื�อถือไดใ้ห้บริการแก่

ลูกคา้ แต่ปัจจุบนัไดห้ยดุดาํเนินการมานานแลว้ และไม่ไดป้ระกอบธุรกิจโดยมีทรัพยสิ์นหลกัเป็นที�ดินจาํนวน

2 ไร่ 3 งาน 88ตารางวา ที�ตาํบลบางกะดี (กาซอง) อาํเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั

งาน 80.0 ตารางวา ที� ตาํบลหนองผึ�ง อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่

57 ไร่ 58.5 ตารางวา ที� ตาํบลบ่อวนิ อาํเภอศรีราชาจงัหวดัชลบุรี 

ข้อมลูทางการเงินของWWP 

สรุปขอ้มูลทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 ดงันี�  

31 ม.ีค. 58 
235.45 

236.96 

14.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (1.51) 

หนี� สินรวมส่วนใหญ่เป็นรายการกู้ยืมเงินจากบริษทัฯ โดย ณ วนัที� 31 

ลา้นบาท และดอกเบี�ยคา้งจ่ายสะสมรวม 7.06 ลา้นบาท 

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับ เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บจากMILL ในการขายหุน้สามญัทั�งหมดของ WWP มีมูลค่ารวมประมาณ 

บาท โดยพิจารณารายละเอียดสิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บแยกเป็น 

มูลค่า (ล้านบาท) การพจิารณา

0.01  - เนื�องจากมลูค่าทางบญัชีเป็นลบ

- ขายหุน้สามญัในราคา 0.1 บาทต่อหุน้ 

233.20 - ประมาณการภาระหนี� สินและดอกเบี� ยค้างจ่ายที� 

WWP มีกับบริษัทฯ จนถึง ณ วนัที� เข้าทาํรายการ

ภายใตก้ารดาํเนินงานปกติของ 

รวมมูลค่าสิ�งตอบแทนทั�งหมด 233.21  

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง

มีทุนจดทะเบียนที�ออกและชาํระแลว้จาํนวน 14.00  

เคยประกอบธุรกิจให้การติดตั�ง โดยมีผูรั้บเหมาติดตั�งที�มีความชาํนาญ เชื�อถือไดใ้ห้บริการแก่

สินหลกัเป็นที�ดินจาํนวน  3 

อาํเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั

อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

รีราชาจงัหวดัชลบุรี  

31 มีนาคม 2558 มีเงินตน้

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทนที�ได้รับ เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ 

มีมูลค่ารวมประมาณ 233.21 ลา้น

การพจิารณา 

เนื�องจากมลูค่าทางบญัชีเป็นลบ 

บาทต่อหุน้  

ประมาณการภาระหนี� สินและดอกเบี� ยค้างจ่ายที� 

จนถึง ณ วนัที� เข้าทาํรายการ

ภายใตก้ารดาํเนินงานปกติของ WWP 



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

ทั�งนี�  บริษทัฯจะไดรั้บชาํระในรูปเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ

ซึ�งที�ดินที�บริษทัฯ จะซื�อจาก MILL ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นฯ

2.6. การคาํนวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าของสินทรัพย ์(NTA) 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรัพย ์

เกณฑ์สูงสุด 

ที�มา: 1/ สิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บทั�งหมดจากการขายหุน้สามญั และการรับชาํระหนี� สินคืนใหก้บับริษทัฯ 

 2/ มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯสิ�นสุดวนัที� 

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ 

4.07ทั�งนี�  เมื�อรวมขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 

ขอ้ 2.6) เท่ากบัร้อยละ 18.17 ซึ�งจดัเป็นรายการประเภทที� 

50 ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

2.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป

หุน้สามญัทั�งหมดของ WWP 

บริษทัฯ จาํนวนรวมประมาณ 233.20 

2.8. สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทาํรายการ

- ไม่มี - 

2.9. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทาํรายการ

เนื�องจากการจาํหน่ายไปซึ�งหุน้สามญัทั�งหมดใน 

ซื�อที�ดินสําหรับการขยายธุรกิจไปยงัภาคตะวนัออกของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความประสงคที์�เขา้ซื�อที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

180 ไร่ ในจงัหวดัระยอง จาก MILL เพื�อใชส้าํหรับการก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเ

และดาํเนินการตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

ทั�งนี�  บริษทัฯจะไดรั้บชาํระในรูปเงินสด ที�ดิน เงินสดและที�ดิน และ/หรือการหกักลบลบหนี�จากการไดม้า

ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นฯ

การคาํนวณขนาดของรายการ 

สูตรการคํานวณ 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

233.21 ลบ.1/ / 5,723.69ลบ.2/ 

-ไม่ม-ี 

 

สิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะไดรั้บทั�งหมดจากการขายหุน้สามญั และการรับชาํระหนี� สินคืนใหก้บับริษทัฯ (รายละเอียดตามขอ้ 

มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทัฯสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ 

ทั�งนี�  เมื�อรวมขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 14.10 (จากขอ้ 1.6 ขา้งตน้) + ร้อยละ 4.07 

ซึ�งจดัเป็นรายการประเภทที� 2ที�มีมลูค่าอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

มูลค่าของสินทรัพย์ที�จาํหน่ายไป 

WWP มูลค่าประมาณ 223.21 ลา้นบาท (รวมมูลหนี� ที� WWP 

233.20 ลา้นบาท) 

สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทาํรายการ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทาํรายการ 

เนื�องจากการจาํหน่ายไปซึ�งหุน้สามญัทั�งหมดใน WWP ใหก้บั MILL จะเป็นส่วนหนึ�งของแหล่งเงินทุนในการเขา้

ซื�อที�ดินสําหรับการขยายธุรกิจไปยงัภาคตะวนัออกของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความประสงคที์�เขา้ซื�อที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

เพื�อใชส้าํหรับการก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเ

และดาํเนินการตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต (รายละเอียดตามสารสนเทศการไดม้าซึ�งสินทรัพยฯ์

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

                                                                                         หน้าที� 125 

หรือการหกักลบลบหนี�จากการไดม้า

ตามรายละเอียดของสารสนเทศเกี�ยวกบัการไดม้าซึ�งทรัพยสิ์นฯ 

ขนาดรายการ (%) 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

4.07% 

-ไม่มี- 

4.07% 

รายละเอียดตามขอ้ 2.5) 

ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ 

4.07 (จากตารางขา้งตน้ใน

มีมลูค่าอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 15 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั 

WWP มีภาระหนี� สินอยู่กบั

จะเป็นส่วนหนึ�งของแหล่งเงินทุนในการเขา้

ซื�อที�ดินสําหรับการขยายธุรกิจไปยงัภาคตะวนัออกของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีความประสงคที์�เขา้ซื�อที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

เพื�อใชส้าํหรับการก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ 

รายละเอียดตามสารสนเทศการไดม้าซึ�งสินทรัพยฯ์)  



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

2.10. เงื�อนไขในการทาํรายการ 

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่

- MILL ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ 

WWP จากบริษทัฯและอนุมติัขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

สารสนเทศการไดม้าซึ�งสินทรัพยฯ์

จากบริษทัฯ และขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 

- สถานะทางการเงินของ 

1. ไม่มีการก่อหนี� สินระยะยาวเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

(ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการดาํเนิ

2. นอกจากหนี� สินและดอกเบี�ยของบริษทัฯ 

แสดงฐานะการเงิน ณ 

- ไม่มีการขายสินทรัพยถ์าวรที�มีนยัสาํคญั ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากทางบริษทัฯ

- MILL ตอ้งรับภาระหนี� เงินตน้และดอกเบี�ยของ 

- บริษทัฯ ตอ้งเขา้ซื�อสินทรัพยข์อง 

ปทุมธานีและที�ดินจาํนวน 

3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัการเข้าทาํรายการ

 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

การขายหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech

เงื�อนไขที�สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการเขา้ทาํรายการดงักล่าว

 

2.) ซื�อที�ดนิเนื�อที�รวมไม่เกนิ 
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกดั 

29 กรกฎาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํการซื�อที�ดินเนื�อที�รวมไม่เกิน 

ลา้นบาท (รวมค่าธรรมเนียมการโอนจาํนวน 

ดงักล่าวตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง และอนุมติัการจดัตั�งบริษทั

และจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ บนพื�นที�ดงักล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 

(รวมค่าที�ดินบางส่วนเป็นจาํนวน 40 

เขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก MILL ไม่ถือว่าเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการควบคุม 

MILL อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการทั�ง 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพ

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ 

จากบริษทัฯและอนุมติัขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กบับริษทัฯ 

สารสนเทศการไดม้าซึ�งสินทรัพยฯ์) และเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ 

จากบริษทัฯ และขายที�ดินจาํนวนไม่เกิน 180 ไร่ ใหก้บับริษทัฯ 

สถานะทางการเงินของ WWP ณ วนัทาํธุรกรรมตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงันี�

ไม่มีการก่อหนี� สินระยะยาวเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการดาํเนินงานปกติ)  

นอกจากหนี� สินและดอกเบี�ยของบริษทัฯ  แลว้ จะตอ้งไม่มีหนี� สินเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558 (ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการดาํเนินงานปกติ

ไม่มีการขายสินทรัพยถ์าวรที�มีนยัสาํคญั ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากทางบริษทัฯ

ตอ้งรับภาระหนี� เงินตน้และดอกเบี�ยของ WWP ที�มีอยูก่บับริษทัฯ ทั�งหมดจนถึงวนัทาํรายการ

ซื�อสินทรัพยข์อง WWP ซึ� งไดแ้ก่ที�ดินจาํนวน 2 ไร่ 3 งาน 

ปทุมธานีและที�ดินจาํนวน 180 ตารางวาที�จงัหวดัเชียงใหม่ 

รมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัการเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

Suntech และ WWP ใหก้บั MILL เป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ  และอยู่ภายใต้

จึงมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 

ซื�อที�ดนิเนื�อที�รวมไม่เกนิ 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกนิ 1,327.14 ล้านบาท
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ� ง จาํกดั (มหาชน)  

ติใหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํการซื�อที�ดินเนื�อที�รวมไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 

รวมค่าธรรมเนียมการโอนจาํนวน 13.14 ลา้นบาท)  จาก บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

ดงักล่าวตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง และอนุมติัการจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิต

และจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ บนพื�นที�ดงักล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 

40 ไร่ อยู่ระหว่างการซื�อจาก MILL มูลค่าประมาณ 300.00 

ไม่ถือว่าเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการควบคุม 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการทั�ง 2 รายการขา้งตน้ของบริษทัฯ ถือเป็นรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยต์าม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี�  

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่ 

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech และ 

ไร่ ให้กบับริษทัฯ (ดงัรายละเอียดตาม

และเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech และ WWP 

ณ วนัทาํธุรกรรมตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงันี�  

ไม่มีการก่อหนี� สินระยะยาวเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2558    

แลว้ จะตอ้งไม่มีหนี� สินเพิ�มเติมจากที�เปิดเผยไวใ้นงบ

ยกเวน้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการดาํเนินงานปกติ)  

ไม่มีการขายสินทรัพยถ์าวรที�มีนยัสาํคญั ยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากทางบริษทัฯ 

ทั�งหมดจนถึงวนัทาํรายการ 

งาน 88 ตารางวาที�จงัหวดั

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

เป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ  และอยู่ภายใต้

ล้านบาท 
)  ครั� งที� 5/2558 เมื�อวนัที�     

ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 

จาก บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) โดยที�ดิน

ย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลิต

และจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ บนพื�นที�ดงักล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ลา้นบาท  

00 ลา้นบาท)  ทั�งนี�  การ

ไม่ถือว่าเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากบริษทัฯ ไม่มีอาํนาจในการควบคุม 

รายการขา้งตน้ของบริษทัฯ ถือเป็นรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยต์าม



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

รายการที� 1 : การเข้าซื�อที�ดนิจากบริษทั มลิล์คอน สตลี จาํกดั 

1.1. วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทํารายการ

บริษทัฯ จะเริ�มเขา้ทาํรายการฯ ก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสาํเร็จลง ไดแ้ก่ 

ซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั

(“WWP”) รายละเอียดตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจาํหน่ายไปซึ� งหุน้สามญัของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั และ

บริษทั เวิลด ์ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั  

1.2.   คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง

ผูซื้�อ 

ผูข้าย 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน

1.3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ

บริษทัฯ จะเขา้ซื�อที�ดินจาก 

1,314.00 ลา้นบาทโดยเมื�อรวมค่าธรรมเนียมในการโอนที�ดินร้อยละ 

ภายหลงัจากที� MILL ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของ 

และ/หรือการหกักลบลบหนี�จากการขายหุน้สามญัทั�งหมดของ 

1.4. ลกัษณะของสินทรัพย์ที�ได้มา

กรรมสิทธิ� ในที�ดินตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง รวมเนื�อที�จาํนวนไม่เกิน 

แผนที�จะใชที้�ดินดงักล่าวในการขยายธุรกิจของบริษทั และสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

พิเศษ  

 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

การเข้าซื�อที�ดนิจากบริษทั มลิล์คอน สตลี จาํกดั (มหาชน) 

วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทํารายการ 

บริษทัฯ จะเริ�มเขา้ทาํรายการฯ ก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสาํเร็จลง ไดแ้ก่ 

ซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั (“Suntech”) และบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั

รายละเอียดตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจาํหน่ายไปซึ� งหุน้สามญัของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั และ

 

คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง 

 : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน)

 : บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน :  บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ใน MILL โดย ณ วนัที� 

บริษทัฯ ถือหุน้สามญัของ MILL จาํนวน 480

หุ้นบุริมสิทธิ (MILL-PA) จํานวน 249,555,

MILL จาํนวน 729,899,999 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

ออกและจําหน่ายแล้วทั� งหมดของ MILL  

ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กัน ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษัท ฯ  แ ล ะ  

นายโสภณ ผลประสิทธิ�  โดยไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และไม่มี

อาํนาจในการลงนามผกูพนับริษทั 

ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ 

บริษทัฯ จะเขา้ซื�อที�ดินจาก MILL มีพื�นที�ไม่เกิน 180 ไร่ ในราคาไร่ละ 7.30 ลา้นบาท ในราคารวมไม่เกิน 

ลา้นบาทโดยเมื�อรวมค่าธรรมเนียมในการโอนที�ดินร้อยละ 1.00 จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของ MILL เรียบร้อยแลว้ โดยจะชาํระค่าที�ดินดว้ยเงินสด 

หรือการหกักลบลบหนี�จากการขายหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech และ WWP  

ลกัษณะของสินทรัพย์ที�ได้มา 

กรรมสิทธิ� ในที�ดินตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง รวมเนื�อที�จาํนวนไม่เกิน 

แผนที�จะใชที้�ดินดงักล่าวในการขยายธุรกิจของบริษทั และสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 
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บริษทัฯ จะเริ�มเขา้ทาํรายการฯ ก็ต่อเมื�อเงื�อนไขในการเขา้ทาํรายการสาํเร็จลง ไดแ้ก่ MILL เขา้ทาํรายการ

และบริษทั เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ�ง จาํกดั

รายละเอียดตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจาํหน่ายไปซึ� งหุน้สามญัของบริษทั ซันเทค เมทลัส์ จาํกดั และ

) 

โดย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558  

480,344,788 หุ้น และถือ

,211 หุ้นรวมถือหุ้นใน 

หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 19.44 ของหุน้ที�

  นอกจากนี�  บริษัทฯ มี

ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กัน ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษัท ฯ  แ ล ะ  MILL ไ ด้แ ก่                           

นายโสภณ ผลประสิทธิ�  โดยไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และไม่มี

ลา้นบาท ในราคารวมไม่เกิน 

จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ลา้นบาท 

เรียบร้อยแลว้ โดยจะชาํระค่าที�ดินดว้ยเงินสด 

กรรมสิทธิ� ในที�ดินตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง รวมเนื�อที�จาํนวนไม่เกิน 180 ไร่ ซึ� งบริษทัฯ มี

แผนที�จะใชที้�ดินดงักล่าวในการขยายธุรกิจของบริษทั และสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

1.5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�ชาํระใหแ้ก่ 

รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ�น 

ลบหนี�   

อนึ� ง บริษทัฯ ไดพิ้จารณาราคาซื�อที�ดินโดยอา้งอิงจากรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นโดย

แอพเพรซลั จาํกดั ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยที์�ในอตัราไร่ละ7.30

1.6 การคํานวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าของสินทรัพย ์(NTA) 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรัพย ์

เกณฑ์สูงสุด 
ที�มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทั สิ�นสุดวนัที� 

 

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

23.19ทั�งนี�  บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยใ์นช่วง 

สูงสุด จดัเป็นรายการประเภทที� 2ที�มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 

หนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

1.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที�ซื�อมา

กรรมสิทธิ� บนที�ดินรวมไม่เกิน 

ลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าของสินทรัพยที์�ซื�อมาจาํนวน 

1.8. สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทํารายการ

- ไม่มี - 

1.9 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทํารายการ

ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการ บริษทัฯ จะใชที้�ดินที�ไดรั้บมาในครั� งนี� เพื�อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน

ธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัภาคตะวนัออก เนื�องจากพื�นที�ดงักล่าวมีขนาดใหญ่ และเป็นพื�นที�ในเขตอุตสาหกรรม 

(พื�นที�สีม่วง) ทาํใหมี้พื�นที�ที�เพียงพอสาํหรับการก่อสร้างโรงง

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มูลค่าสิ�งตอบแทนที�ชาํระใหแ้ก่ MILL มีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,314.00 ลา้นบาท (อตัราไร่ละ 

รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นมูลค่ารวมทั�งสิ�น 1,327.14 ลา้นบาท โดยชาํระดว้ยเงินสด และ

อนึ� ง บริษทัฯ ไดพิ้จารณาราคาซื�อที�ดินโดยอา้งอิงจากรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นโดย

นผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

7.30 ลา้นบาท 

การคํานวณขนาดของรายการ 

สูตรการคํานวณ 

 -ไม่มี- 

-ไม่มี- 

1,327.14ลบ. / 5,723.69ลบ.1/ 

-ไม่มี- 

 
มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทั สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

ทั�งนี�  บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ� งสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนที�ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์

ที�มีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15 แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 

หนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั 

มูลค่าของสินทรัพย์ที�ซื�อมา 

กรรมสิทธิ� บนที�ดินรวมไม่เกิน 180 ไร่ โดยมีมูลค่าตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นอยู่ที�ไร่ละ 

ลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าของสินทรัพยที์�ซื�อมาจาํนวน 1,314.00ลา้นบาท 

สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทํารายการ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทํารายการ 

ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการ บริษทัฯ จะใชที้�ดินที�ไดรั้บมาในครั� งนี� เพื�อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน

ธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัภาคตะวนัออก เนื�องจากพื�นที�ดงักล่าวมีขนาดใหญ่ และเป็นพื�นที�ในเขตอุตสาหกรรม 

ทาํใหมี้พื�นที�ที�เพียงพอสาํหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตสินคา้ของ GEL ไดห้ลายผลิตภณัฑ ์เช่น 

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 
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มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ 

อตัราไร่ละ 7.30 ลา้นบาท) 

ลา้นบาท โดยชาํระดว้ยเงินสด และ/หรือการหักกลบ

อนึ� ง บริษทัฯ ไดพิ้จารณาราคาซื�อที�ดินโดยอา้งอิงจากรายงานประเมินราคาทรัพยสิ์นโดย บริษทั ฟานิก

นผูป้ระเมินราคาอิสระที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

ขนาดรายการ (%) 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

23.19% 

-ไม่มี- 

23.19% 
ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ

เดือนที�ผ่านมา จึงพิจารณาขนาดรายการตามเกณฑ์

แต่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ดงันั�น บริษทัฯ จึงมี

ยงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นอยู่ที�ไร่ละ 7.30  

ภายหลงัจากการเขา้ทาํรายการ บริษทัฯ จะใชที้�ดินที�ไดรั้บมาในครั� งนี� เพื�อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน

ธุรกิจของบริษทัฯ ไปยงัภาคตะวนัออก เนื�องจากพื�นที�ดงักล่าวมีขนาดใหญ่ และเป็นพื�นที�ในเขตอุตสาหกรรม 

ไดห้ลายผลิตภณัฑ ์เช่น  



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

พื�นคอนกรีตสําเร็จรูป เสาเข็ม เป็นตน้ อีกทั�งยงัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัฐานลูกคา้ของกลุ่มบริษทั และแหล่ง

วตัถุดิบในการผลิตตลอดจนอยู่ใกลท่้าเรือซึ� งจะเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนค่าขนส่งวตัถุดิบของบริษัทฯ 

นอกจากนี�  บริษทัฯ มีแผนที�จะใชที้�ดินบางส่วนสาํหรับเป็น

1.10. แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการทํารายการ

บริษทัฯ จะใช้เงินสดของบริษทัฯ ส่วนหนึ� งในการเขา้ทาํรายการ ประกอบกบัหักกลบลบหนี�  จากการ

จาํหน่ายหุน้สามญัทั�งหมดของ Suntech 

1.11. เงื�อนไขในการทํารายการ 

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่

- MILL ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการขายที�ดินใหก้บับริษทัฯ และเขา้ทาํรายการขายที�ดิน

ใหก้บับริษทัฯ 

- MILL ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัของ

เขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัของ 

- MILL ดาํเนินการให้ที�ดินของ 

เดือนนบัจากวนัที�เขา้ทาํร

 

รายการที� 2 : การจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลติและจาํหน่ายลวดแรงดงึสูงชั�นคุณภาพพเิศษ

2.1. วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทํารายการ

บริษทัฯ มีแผนที�จะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�น

คุณภาพพิเศษซึ� งตั�งอยู่ที� อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง ในงบประมาณรวม 

เป็นจาํนวน 40 ไร่ อยูร่ะหวา่งการซื�อจาก 

ไดรั้บโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดินซึ� งอยู่ระหว่างการเขา้ทาํรายการซื�อขายที�ดินจาก 

รายการในหวัขอ้ที� 1 ซึ� งคาดวา่จะสามารถเริ�มดาํเนินการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานฯ ไดภ้ายในช่วงตน้ไตรมาส 

ของปี 2558 

2.2.   คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง

ผูซื้�อ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซื้�อและ

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

พื�นคอนกรีตสําเร็จรูป เสาเข็ม เป็นตน้ อีกทั�งยงัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัฐานลูกคา้ของกลุ่มบริษทั และแหล่ง

วตัถุดิบในการผลิตตลอดจนอยู่ใกลท่้าเรือซึ� งจะเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนค่าขนส่งวตัถุดิบของบริษัทฯ 

ทฯ มีแผนที�จะใชที้�ดินบางส่วนสาํหรับเป็นโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ

แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการทํารายการ 

บริษทัฯ จะใช้เงินสดของบริษทัฯ ส่วนหนึ� งในการเขา้ทาํรายการ ประกอบกบัหักกลบลบหนี�  จากการ

Suntech และ WWP  

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการขายที�ดินใหก้บับริษทัฯ และเขา้ทาํรายการขายที�ดิน

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อเขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัของSuntech 

เขา้ทาํรายการซื�อหุน้สามญัของ Suntech และ WWP จากบริษทัฯ  

ดาํเนินการให้ที�ดินของ MILL ที�บริษทัฯ เขา้ซื�อ ปลอดจากภาระจาํนอง ภายในระยะเวลา 

เดือนนบัจากวนัที�เขา้ทาํรายการ 

การจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลติและจาํหน่ายลวดแรงดงึสูงชั�นคุณภาพพเิศษ

วนัเดอืนปีที�มกีารตกลงเข้าทํารายการ 

บริษทัฯ มีแผนที�จะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�น

คุณภาพพิเศษซึ� งตั�งอยู่ที� อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง ในงบประมาณรวม 701.00ลา้นบาท 

ไร่ อยูร่ะหวา่งการซื�อจาก MILL มลูค่าประมาณ300.00ลา้นบาท) ทั�งนี�  บริษทัฯ จะเริ�มดาํเนินการเมื�อ

ไดรั้บโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดินซึ� งอยู่ระหว่างการเขา้ทาํรายการซื�อขายที�ดินจาก MILL ตามที�แสดงรายละเอียดของ

ซึ�งคาดวา่จะสามารถเริ�มดาํเนินการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานฯ ไดภ้ายในช่วงตน้ไตรมาส 

คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ที�เกี�ยวข้อง 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 อยูใ่นระหวา่งการคดัเลือก 

ผูซื้�อและ/หรือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทักบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

                                                                                         หน้าที� 129 

พื�นคอนกรีตสําเร็จรูป เสาเข็ม เป็นตน้ อีกทั�งยงัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกบัฐานลูกคา้ของกลุ่มบริษทั และแหล่ง

วตัถุดิบในการผลิตตลอดจนอยู่ใกลท่้าเรือซึ� งจะเป็นส่วนช่วยในการลดต้นทุนค่าขนส่งวตัถุดิบของบริษัทฯ 

โรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ 

บริษทัฯ จะใช้เงินสดของบริษทัฯ ส่วนหนึ� งในการเขา้ทาํรายการ ประกอบกบัหักกลบลบหนี�  จากการ

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสินทรัพยใ์นครั� งนี�  จะสาํเร็จกต่็อเมื�อเงื�อนไขดงัต่อไปนี�สาํเร็จก่อน ไดแ้ก่ 

ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการขายที�ดินใหก้บับริษทัฯ และเขา้ทาํรายการขายที�ดิน

Suntech และ WWP  และ

ที�บริษทัฯ เขา้ซื�อ ปลอดจากภาระจาํนอง ภายในระยะเวลา 3 

การจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนโครงการโรงงานเพื�อผลติและจาํหน่ายลวดแรงดงึสูงชั�นคุณภาพพเิศษ 

บริษทัฯ มีแผนที�จะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�น

ลา้นบาท (รวมค่าที�ดินบางส่วน

ทั�งนี�  บริษทัฯ จะเริ�มดาํเนินการเมื�อ

ตามที�แสดงรายละเอียดของ

ซึ�งคาดวา่จะสามารถเริ�มดาํเนินการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานฯ ไดภ้ายในช่วงตน้ไตรมาส 4 

หรือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทักบัผูรั้บเหมาก่อสร้าง -ไม่มี- 



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

2.3. ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ

บริษทัฯจะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษซึ� ง

ตั�งอยูที่� อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง ในงบประมาณรวม 

อยูร่ะหวา่งการจดัซื�อจากMILL มลูค่าประมาณ

2.4. ลกัษณะของสินทรัพย์ที�ได้มา

บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

พิเศษ ซึ� งตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง ในงบประมาณรวม 

จาก MILL มูลค่ารวมประมาณ 300 

ก่อสร้างอาคารสาํหรับการติดตั�งเครื�องจกัรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื�อรองรับสายการผลิตดงันี�

(1) ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เดี�ยว 

(2) ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว 

(3) ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ 

2.5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มลูค่าเงินลงทุนในโครงการโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ สาํหรับอาคารสิ�ง

ปลกูสร้าง เครื�องจกัรและอุปกรณ์ รวมถึงสาธารณูปโภค จาํนวนประมาณ 

ประมาณ 300 ลา้นบาท ที�ซื�อจาก MILL 

จาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษขา้งตน้ จากขนาดและกาํลงัการผลิตของโรงงานโดยผูเ้ชี�ยวชาญของบริษทัฯ

2.6 การคํานวณขนาดของรายการ

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ลูค่าของสินทรัพย ์(NTA) 

2. เกณฑก์าํไรสุทธิ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรัพย ์

เกณฑ์สูงสุด 
ที�มา: 1/ มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทั สิ�นสุดวนัที� 

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ 

7.01 ทั�งนี�  เมื�อรวมขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 

ขอ้ 2.6) เท่ากบัร้อยละ30.19 จดัเป็นรายการประเภทที� 

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

ลกัษณะโดยทั�วไปของรายการ 

ะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษซึ� ง

ตั�งอยูที่� อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง ในงบประมาณรวม 701.00ลา้นบาท (รวมค่าที�ดินบางส่วนเป็นจาํนวน 

มลูค่าประมาณ300ลา้นบาทแลว้)  

ษณะของสินทรัพย์ที�ได้มา 

บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

พิเศษ ซึ� งตั�งอยู่ที�อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง ในงบประมาณรวม 701.00ลา้นบาท(รวมที�ดินที�อยู่ระหว่างการซื�อ

300 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นเงินลงทุนส่วนเพิ�มจาํนวน 401

ก่อสร้างอาคารสาํหรับการติดตั�งเครื�องจกัรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื�อรองรับสายการผลิตดงันี�

ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เดี�ยว (Prestressed Concrete Wire 

บคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว (Prestressed Concrete Strands 

ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire - CW) 

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ

มลูค่าเงินลงทุนในโครงการโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ สาํหรับอาคารสิ�ง

ปลกูสร้าง เครื�องจกัรและอุปกรณ์ รวมถึงสาธารณูปโภค จาํนวนประมาณ 401.00 ลา้นบาท (

MILL ) โดยบริษทัฯ ไดป้ระเมินงบประมาณในการก่อสร้างโรงงานผลิตและ

จาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษขา้งตน้ จากขนาดและกาํลงัการผลิตของโรงงานโดยผูเ้ชี�ยวชาญของบริษทัฯ

การคํานวณขนาดของรายการ 

สูตรการคํานวณ 

 -ไม่มี- 

-ไม่มี- 

401.00ลบ./ 5,723.69ลบ.1/ 

-ไม่มี- 

 
มูลค่าของสินทรัพยร์วมของบริษทั สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2558 ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ 

ทั�งนี�  เมื�อรวมขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 23.19(จากขอ้ 1.6 ขา้งตน้) + ร้อยละ 7.01

จดัเป็นรายการประเภทที� 2 ที�มีมลูค่าอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อยละ 15 

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 

เอนจิเนียริ�ง จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2558 (แบบ 56-1) 

                                                                                         หน้าที� 130 

ะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษซึ� ง

รวมค่าที�ดินบางส่วนเป็นจาํนวน 40 ไร่ 

บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

รวมที�ดินที�อยู่ระหว่างการซื�อ

401ลา้นบาทโดยจะมีการ

ก่อสร้างอาคารสาํหรับการติดตั�งเครื�องจกัรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื�อรองรับสายการผลิตดงันี�  

Prestressed Concrete Wire - PC Wire) 

Prestressed Concrete Strands - PC Strands) 

มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน และเงื�อนไขการชําระเงนิ 

มลูค่าเงินลงทุนในโครงการโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ สาํหรับอาคารสิ�ง

(ไม่รวมค่าที�ดินจาํนวน

ก่อสร้างโรงงานผลิตและ

จาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษขา้งตน้ จากขนาดและกาํลงัการผลิตของโรงงานโดยผูเ้ชี�ยวชาญของบริษทัฯ 

ขนาดรายการ (%) 

-ไม่มี- 

-ไม่มี- 

7.01% 

-ไม่มี- 

7.01% 
ที�ผา่นการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ดงันั�น ตามตารางแสดงการคาํนวณขนาดรายการขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการตามเกณฑสู์งสุดเท่ากบัร้อยละ 

01(จากตารางขา้งตน้ใน

15 แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ดงันั�น บริษทัฯ จึงมีหนา้ที�รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส่งหนงัสือสารสนเทศแจง้ผูถื้อหุน้ภายใน 21 วนั 



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

2.7. มูลค่าของสินทรัพย์ที�ซื�อมา

โครงการโรงงานผลิตและจาํหน่

และอุปกรณ์ รวมถึงสาธารณูปโภค จาํนวนประมาณ 

บาท)  

2.8. สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทํารายการ

- ไม่มี – 

 

2.9 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทําร

บริษทัฯ มีแผนที�จะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

พิเศษ ซึ� งตั�งอยู่ที�  อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื�อขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปสู่ธุรกิจตน้นํ� า 

(Backward Integration) ดว้ยการผลิตและจาํหน่ายลวดแ

ของวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิต เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน 

กึ�งสาํเร็จรูปอลัฟ่าทรัส และผลิตภณัฑพื์�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

การลงทุนในโครงการนี� จะช่วยเพิ�มความสามารถของบริษัทฯ ในจัดหาวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตได้

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการ เพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ ลดความเสี�ยงต่อการขาดแคลน

วตัถุดิบที�อาจเกิดขึ� นได้ นอกจากนี� จากทาํเลที�ตั� งของโรงงานซึ� งตั� งอยู่ติดกันกั

สเปเชียล สตีล จาํกดัผูผ้ลิตเหลก็ลวด 

และ CW ของบริษทัส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประหยดัตน้ทุนในการขนส่งวตัถุดิบเพื�อใชใ้นการผลิต

อนึ�งแผนการตลาดของการลงทุนจดัตั�งบริษทัยอ่ยเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษนี�จะ

มุ่งเนน้การผลิต PC Wire PC Strands 

ส่วนใหญ่ ซึ� งจะทาํให้บริษทัฯ มีตน้ทุนในการผลิตสินคา้ที�ลดลง เ

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีผลกาํไรโดยรวมเพิ�มขึ�นในอนาคตอยา่งมีนยัสาํคญั

2.10. แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการทํารายการ

บริษทัฯ ใช้เงินที�ไดรั้บจากการเพิ�มทุนและยงัคงมีสภาพคล่องที�เพียงพอที�จะนาํมาลงทุนในโครงการนี�  

อย่างไรก็ดีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุน โดยอาจเป็นเงินทุนของบริษทัฯ และ

จากสถาบนัการเงิน ทั�งนี� ขึ�นอยูส่ถานะทางการเงินของบริษทั ณ ขณะนั�น

 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

มูลค่าของสินทรัพย์ที�ซื�อมา 

โครงการโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ สาํหรับอาคารสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร

และอุปกรณ์ รวมถึงสาธารณูปโภค จาํนวนประมาณ 401.00ลา้นบาท (ไม่รวมค่าที�ดินจาํนวนประมาณ 

สัญญาที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทํารายการ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการทํารายการ 

บริษทัฯ มีแผนที�จะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

พิเศษ ซึ� งตั�งอยู่ที�  อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื�อขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปสู่ธุรกิจตน้นํ� า 

ดว้ยการผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูง PC Wire PC Strands และ 

ของวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิต เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน 

กึ�งสาํเร็จรูปอลัฟ่าทรัส และผลิตภณัฑพื์�นและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  

การลงทุนในโครงการนี� จะช่วยเพิ�มความสามารถของบริษัทฯ ในจัดหาวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตได้

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการ เพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ ลดความเสี�ยงต่อการขาดแคลน

วตัถุดิบที�อาจเกิดขึ� นได้ นอกจากนี� จากทาํเลที�ตั� งของโรงงานซึ� งตั� งอยู่ติดกันกับโรงงานของบริษทั มิลล์คอน 

สเปเชียล สตีล จาํกดัผูผ้ลิตเหลก็ลวด (Wire rod) ซึ� งใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตลวดแรงดึงสูง 

ของบริษทัส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประหยดัตน้ทุนในการขนส่งวตัถุดิบเพื�อใชใ้นการผลิต

อนึ�งแผนการตลาดของการลงทุนจดัตั�งบริษทัยอ่ยเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษนี�จะ

PC Wire PC Strands และCW เพื�อขายเป็นวตัถุดิบเพื�อใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็น

ส่วนใหญ่ ซึ� งจะทาํให้บริษทัฯ มีตน้ทุนในการผลิตสินคา้ที�ลดลง เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั ซึ� งจะ

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีผลกาํไรโดยรวมเพิ�มขึ�นในอนาคตอยา่งมีนยัสาํคญั

แหล่งเงนิทุนที�ใช้ในการทํารายการ 

บริษทัฯ ใช้เงินที�ไดรั้บจากการเพิ�มทุนและยงัคงมีสภาพคล่องที�เพียงพอที�จะนาํมาลงทุนในโครงการนี�  

งไรก็ดีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุน โดยอาจเป็นเงินทุนของบริษทัฯ และ

จากสถาบนัการเงิน ทั�งนี� ขึ�นอยูส่ถานะทางการเงินของบริษทั ณ ขณะนั�น 
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ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษ สาํหรับอาคารสิ�งปลูกสร้าง เครื�องจกัร

ไม่รวมค่าที�ดินจาํนวนประมาณ 300.00ลา้น

บริษทัฯ มีแผนที�จะจดัตั�งบริษทัย่อยเพื�อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพ

พิเศษ ซึ� งตั�งอยู่ที�  อาํเภอบา้นแลง จงัหวดัระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื�อขยายธุรกิจของบริษทัฯ ไปสู่ธุรกิจตน้นํ� า 

และ CW ซึ� งเป็นส่วนหนึ�ง

ของวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นการผลิต เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง พื�นคอนกรีตอดัแรงในที�ชนิดไร้คาน (Post Tension) พื�น

การลงทุนในโครงการนี� จะช่วยเพิ�มความสามารถของบริษัทฯ ในจัดหาวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตได้

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการ เพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ ลดความเสี�ยงต่อการขาดแคลน

บโรงงานของบริษทั มิลล์คอน         

ซึ� งใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตลวดแรงดึงสูง PC Wire, PC Strands 

ของบริษทัส่งผลใหบ้ริษทัฯ ประหยดัตน้ทุนในการขนส่งวตัถุดิบเพื�อใชใ้นการผลิต 

อนึ�งแผนการตลาดของการลงทุนจดัตั�งบริษทัยอ่ยเพื�อผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษนี�จะ

เพื�อขายเป็นวตัถุดิบเพื�อใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็น

สริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั ซึ� งจะ

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดและมีผลกาํไรโดยรวมเพิ�มขึ�นในอนาคตอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทัฯ ใช้เงินที�ไดรั้บจากการเพิ�มทุนและยงัคงมีสภาพคล่องที�เพียงพอที�จะนาํมาลงทุนในโครงการนี�  

งไรก็ดีบริษทัฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างการลงทุน โดยอาจเป็นเงินทุนของบริษทัฯ และ/หรือเงินกู้



 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์

3.) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี�ยวกบัการเข้าทํารายการ

 คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมก

เขา้ทาํรายการซื�อที�ดินจาก MILL 

แรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษในงบประมาณรวม 

ภายใตเ้งื�อนไขที�สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการเขา้ทาํรายการดงักล่าว

 

 

          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ�ง

                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 

  

รายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกี�ยวกบัการเข้าทํารายการ 

คณะกรรมการบริษทั โดยไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ

MILL และการลงทุนในบริษทัย่อยเพื�อก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวด

แรงดึงสูงชั�นคุณภาพพิเศษในงบประมาณรวม 701.00ลา้นบาท เป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ 

ภายใตเ้งื�อนไขที�สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการเขา้ทาํรายการดงักล่าว
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ารที�มีส่วนไดเ้สีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การ

และการลงทุนในบริษทัย่อยเพื�อก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวด

ลา้นบาท เป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ และอยู่

ภายใตเ้งื�อนไขที�สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการเขา้ทาํรายการดงักล่าว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี�แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองวา่ ขอ้มลูความดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้

ในสาระสาํคญั นอกจากนี�บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที�สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที�ดี เพื�อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที�

เป็นสาระสําคญัทั�งของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที�ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซึ� งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของระบบการ

ควบคุมภายในที�อาจมีผลกระทบต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการนี� เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  

บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหน้ายวฒิุชยั เศรษฐบุตรเป็นผูล้งลายมือชื�อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่

มีชื�อของนายวุฒิชยั เศรษฐบุตรกาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที�ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

แลว้ดงักล่าวขา้งตน้                    

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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