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ส่วนที ่1 
กำรประกอบธุรกจิ 

 
1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ  
 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”)  จดทะเบียนก่อตั้งเร่ิมแรก เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน พ.ศ. 2505 
โดยคุณหญิงชชันี จำติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บำท  ในช่ือบริษทั เยนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั ท ำกำรผลิตเสำเข็ม
คอนกรีตอัดแรง ซ่ึงขณะนั้ นน ำมำใช้แทนเสำเข็มไม้ บริษัทฯได้เขำ้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลักทรัพยรั์บอนุญำตในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอสังหำริมทรัพยแ์ละก่อสร้ำง (วสัดุก่อสร้ำง) และท ำ                     
กำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั                    
18 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บำท และทุนช ำระแลว้ 4,588,195,610.65  
บำท  แบ่งเป็น 5,397,877,189 หุน้  มูลค่ำหุน้ละ 0.85 บำท  
 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ กำรผลิตวสัดุก่อสร้ำง เสำเข็มคอนกรีตอดัแรง ผลิตภัณฑ์พ้ืนและผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน  

1.1 นโยบำยในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) ได้ริเร่ิมกำรผลิตเสำเข็มคอนกรีตอดัแรง โดยเป็นผูน้ ำเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีมำตรฐำนเขำ้สู่วงกำรก่อสร้ำง บริษทัฯ ไดพ้ฒันำผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพอยำ่งต่อเน่ือง เช่น เสำเข็มคอนกรีต
อดัแรง, ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้, ผลิตภณัฑพ้ื์นและผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป, พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน พ้ืนก่ึง
ส ำเร็จรูปอลัฟ่ำทรัส และปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั โดยไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน TIS/ISO 9001: 2008 
และมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม(มอก.) 

 วสัิยทศัน์  
                  เรำจะท ำใหก้ำรก่อสร้ำงเป็นเร่ืองง่ำย และใชท้รัพยำกรอยำ่งประหยดัและคุม้ค่ำท่ีสุด 

 พนัธกจิ  
บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนใหส้ ำเร็จผล โดยผำ่นแนวคิด 
 Total Solution Provider : เรำจะเป็นศูนย์รวมในกำรให้บริกำรและให้ค  ำปรึกษำแก่ลูกค้ำ เพ่ือให้ลูกค้ำ

สำมำรถควบคุม ตน้ทุน และระยะเวลำกำรก่อสร้ำงตำมแผนท่ีวำงไว ้ใหเ้กิดคุณภำพสูงสุด 
 เป็นท่ีหน่ึงในใจลูกคำ้ : เรำจะผลิตสินคำ้และใหบ้ริกำรเพื่อท ำใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมควำมพึงพอใจสูงสุด 

 เป้ำหมำยองค์กร 
บริษทัฯ มีเป้ำหมำยท ำรำยไดเ้ติบโตอย่ำงต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำสองเท่ำภำยในระยะเวลำ 5 ปี ขำ้งหน้ำ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยน้ี เรำไดพ้ฒันำแผนงำนท่ีเหมำะสมในกำรรองรับโอกำส และเผชิญกบัควำมทำ้ทำยในโอกำสในอนำคต
ควบคู่ไปกบักำรเติมเต็มควำมตอ้งกำรท่ีจ ำเป็นของกำรเป็นองค์กรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกแง่มุมของ    
กำรด ำเนินงำนของเรำ 
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1.2 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำทีส่ ำคญัส ำหรับประจ ำปี 2560 
วนัท่ี 17 มกรำคม ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติักำรจ ำหน่ำยหุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืน
 ในโครงกำรซ้ือหุ้นคืน (Treasury Stock) ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 กุมภำพนัธ์ จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 
 165,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ เป็น
 จ ำนวนเงินมูลค่ำรวม 91,075,109.12 บำท และเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือ
 คืนตำมท่ีระบุขำ้งตน้ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่จ ำหน่ำยหรือจ ำหน่ำยไม่ได ้ท่ีประชุมมีมติ
 อนุมติัให้บริษทัฯ ด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ โดยวิธีตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน
 และยงัมิได้จ ำหน่ำยทั้ งหมด ทั้ งน้ี เป็นไปตำมกฎระเบียบและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง                  
 ก ำหนดฯ โดยกำรตัดหุ้นท่ีซ้ือคืนและยงัมิได้จ ำหน่ำยท่ีเหลืออยู่ในวนัครบก ำหนด
 ระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืนดงักล่ำว 
  
วนัท่ี 1-15 กมุภำพนัธ์ บริษทัฯ ก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุน้ท่ีบริษทัฯ ซ้ือคืนในโครงกำรซ้ือหุน้คืน (Treasury 

Stock) จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 165,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นจ ำนวนเงินมูลค่ำรวม 91,075,109.12 บำท ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2560  

 
วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ บริษัทฯ มีหุ้นท่ีซ้ือคืนท่ีมิได้จ ำหน่ำยเป็นจ ำนวน 165,000,000 หุ้น  และบริษัทฯ              

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ต่อกระทรวง
พำณิชย ์ 

 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรลดทุนช ำระแลว้ ดงัน้ี เดิมทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 

4,728,445,610.65 บำท เป็นทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ใหม่จ ำนวน 4,588,195,610.65 
บำทโดยวิธีกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและยงัมิได้จ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 
165,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.85บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน 140,250,000 บำท 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนทุนจดทะเบียนต่อ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวง พำณิชยเ์ป็นท่ีเรียนร้อยแลว้ ท ำให้บริษทัฯ มีหุ้นท่ีจดทะเบียนและช ำระแลว้
เท่ำกบั 5,397,877,189 หุน้ 

 
วนัท่ี 27 เมษำยน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 มีมติอนุมติักำรจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ือลงทุน

ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยเสำเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงโดยใชแ้รงเหวี่ยง 
(“Spun Pile”) โดยกำรร่วมทุนระหวำ่งบริษทัฯ กบั Nippon Concrete Industries Co., Ltd. 
(“NC”) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญ่ี ปุ่น และลงนำมในสัญญำร่วมทุน                    
(“Joint Venture Agreement”) 

    

วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 มีมติอนุมติัเงินลงทุนกำรก่อสร้ำงโรงงำน
    เพ่ิมเติม (Capital Expenditure) เพ่ือก่อสร้ำงโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยลวดแรงดึงสูงชั้น
    พิเศษของบริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) เป็นจ ำนวนเงินอีก 30 ลำ้นบำท 
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    เน่ืองจำกเกิดควำมล่ำช้ำของขั้ นตอนกำรอนุมัติกำรก่อสร้ำงโรงงำนและค่ำใช้จ่ำย
    เพ่ิมเติมของระบบปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรใช้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วน
    ภูมิภำค 
1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

   บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกั คือ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง ไดแ้ก่ เสำเข็มคอนกรีตอดัแรง พ้ืนและผนงัคอนกรีต
ส ำเร็จรูป  คอนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตผ์สมสำรป้องกนักำรหดตวั และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน เป็นตน้ 

   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ดงัน้ี 
   1. ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงและกำรใหบ้ริกำร 
   2. ธุรกิจเหลก็ 
   3. ธุรกิจอ่ืนๆ 

 
โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหต ุไม่มีบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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รำยช่ือบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วมอืน่ ๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 

(%) 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระ 

(ลำ้นบำท) 

ตน้ทุนเงิน
ลงทุน 

มูลค่ำเงิน
ลงทุน 

(ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 

บริษัทย่อย 
1.General Engineering Mauritius Limited  
10th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cyber city 
Ebene, Mauritius 

 
ธุรกิจเพ่ือกำรลงทุน 
(Holding Company) 

 
100.00 

 
0.34 

 
0.34 

 
0.34 

2. บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ำกดั 
44/2  หมู่ 2  ถ. ติวำนนท ์  
ต. บำงกะดี อ. เมืองปทุมธำนี จ. ปทุมธำนี  12000 
โทรศพัท ์ 66 (0) 2501-2020 
โทรสำร   66 (0) 2501-2134 

ธุรกิจเหลก็-ผลิต และ
จ ำหน่ำยลวดแรงดึง
สูงชั้นคุณภำพพิเศษ 

 
99.99 

 
280.00 

 
279.99 

 
279.99 

3.บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ำกดั 
44/2  หมู่ 2  ถ. ติวำนนท ์  
ต. บำงกะดี อ. เมืองปทุมธำนี จ. ปทุมธำนี  12000 
โทรศพัท ์ 66 (0) 2501-2020 
โทรสำร   66 (0) 2501-2134 
 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเสำเขม็
คอนกรีตเสริมเหลก็
อดัแรงโดยใชแ้รง
เหวีย่ง(Span pile) 

82.50 200 165 165 

บริษัทร่วม 
1.บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 
 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore 
(048616) 
โทรศพัท ์(65) 6225-1868 
โทรสำร  (65)  3125-7212 
 
 
 
 

 
บริษทัจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจกำร
ลงทุนในกิจกำรร่วม
คำ้  เพื่อประกอบ
กิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เหลก็รูปพรรณใน
ประเทศพม่ำ 

45.00 426.79 177.66 176.38 

2. บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
121/105 อ ำค ำรอ ำร์ เอส ท ำว เวอ ร์  ชั้ น ท่ี  3 9  ถน น
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์0-2641-2100  
โทรสำร 0-2641-2030, 0-2641-2029  

รับเหมำก่อสร้ำงและ
ใหบ้ริกำรติดตั้งงำน
ระบบ 32.65 300.00 185.63 227.78 

หมำยเหต ุ  ไม่มีบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ   
2.1) โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมสำยผลติภัณฑ์ 
โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ปี 2560 สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 
 

 

กลุ่มธุรกิจ ด ำเนินกำรโดย 
% กำรถือหุ้น ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ของบริษทัฯ ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 
ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้ำง บมจ. เจนเนอรัล        

ผลิตภณัฑเ์สำเขม็คอนกรีตอดัแรง เอนจิเนียร่ิง  876.83 49.01 741.47 44.03 701.54 29.08 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตพิเศษ   830.95 46.45 761.32 45.21 543.39 22.53 
ผลิตภณัฑพิ์เศษ   46.45 2.60 73.13 4.34 37.49 1.55 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ   8.24 0.46 9.68 0.57 9.72 0.40 
รวม   1,762.47 98.51 1,585.60 94.16 1,292.15 53.56 

ธุรกิจเศษเหลก็ บจก.ซนัเทค เมทลัส์ 100.00       
ขำยเศษเหลก็     - - 273.14 11.32 
ขำยเศษเหลก็แปรสภำพ 

ขำยเหลก็เส้นกลมและเหลก็ขอ้ออ้ย 

    - 
- 

- 
- 

188.03 
15.08 

7.79 
0.63 

ขำยลวด COIL     - - 182.06 7.55 
อ่ืนๆ     - - 32.25 1.34 

รวม     - - 690.56 28.63 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร   1,762.47 98.51 1,585.60 94.16 1,982.71 82.19 

 บมจ. เจนเนอรัล        
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เอนจิเนียร่ิง  - - 0.86 0.05 0.35 0.01 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย ์   0.28 0.02 - - - - 
ดอกเบ้ียและส่วนลดรับ 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

  0.74 
- 

0.05 
- 

2.69 
- 

0.16 
- 

10.27 
10.93 

0.43 
0.45 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินปันผลรับ 

  - 
- 

- 
- 

- 
68.27 

- 
4.05 

352.40 
- 

14.61 
- 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้   - - 4.82 0.29 20.67 0.86 

รำยไดอ่ื้นๆ   23.34 1.30 21.69 1.29 24.96 1.03 
รวม   24.36 1.36 98.33 5.84 419.58 17.39 

ธุรกิจกำรลงทุน บจก. เวิลด ์ไวร์ 
โปรเซสซ่ิง 

99.99       

ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ   - - - - 0.01 0.00 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยสินทรัพย ์   - - - - 2.60 0.11 

รวม   - - - - 2.61 0.11 

ธุรกิจกำรลงทุน บจก.ซนัเทค เมทลัส์ 100.00       

ดอกเบ้ียรับและอ่ืน ๆ   - - - - 7.46 0.31 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน   - - - - 0.11 0.00 

รวม   - - - - 7.57 0.31 

ธุรกิจกำรลงทุน บจก. เซเว่น ไวร์ 99.99       

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน   2.25 0.13     

รวม   2.25 0.13     

รวมรำยไดจ้ำกธุรกิจกำรลงทุน   26.61 1.49 98.33 5.84 429.76 17.81 

รวมรำยได้   1,789.08 100.00 1,683.93 100.00 2,412.47 100.00 
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2.2)  ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริกำร 
1) ธุรกจิหลกัของบริษัทฯ 
ธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้ำงและบริกำรด ำเนินกำรโครงกำรโดยบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 

กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัต ิ กำรใช้งำน 

ผลิตภณัฑเ์สำเขม็คอนกรีต
อดัแรง  

* เสำเขม็เหล่ียม 
* เสำส่ีเหล่ียมกลวง 
* เสำเขม็รูปตวัไอ (I) 
   เสำเขม็กลมแรงเหว่ียง 

เป็นเสำท่ีมีประสิทธิภำพประหยดัเวลำ  และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำง 

หน่วยงำนรำชกำร,รัฐวิสำหกิจ, ห้ำงสรรพสินคำ้, 
โรงงำน, มหำวิทยำลยั,สนำมบิน,บำ้นจดัสรร  
และงำนสะพำนเป็นตน้ 

ผลิตภณัฑพ้ื์นและผนงั
คอนกรีต 

* ผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป สำมำรถควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนได้
สม ่ำเสมอทั้งแผน่ท ำให้กำรก่อสร้ำงเป็นไปอยำ่ง
รวดเร็ว  ตำมท่ีเจำ้ของโครงกำรออกแบบ    

งำนโรงงำน, ห้ำงสรรพสินคำ้,อำคำรสูง, สนำม
กีฬำ เป็นตน้ 

* พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิด
ไร้คำน 

ใชส้ ำหรับพ้ืนท่ีท่ีตอ้งกำรช่วงห่ำงของเสำกวำ้ง
กวำ่ปกติ และไม่ตอ้งกำรมีคำนรับพ้ืน เพ่ือให้
อำคำรมีเสำนอ้ย   มีพ้ืนท่ีใชส้อยมำกข้ึน ก่อสร้ำง
ไดร้วดเร็ว 

อำคำรจอดรถ, พ้ืนอำคำรสูง 

  พ้ืนก่ึงส ำเร็จรูป ออกแบบเพ่ือใชง้ำนพ้ืนท่ีมีช่วงเสำกวำ้งเกินกวำ่
มำตรฐำนปกติสำมำรถทดแทนไมแ้บบ และเป็น
พ้ืนรับน ้ำหนกัไดต้ำมท่ีผูอ้อก แบบตอ้งกำรมีควำม
รวดเร็วในกำรติดตั้ง 

งำนโรงงำน, งำนสะพำน 

* ผลิตภณัฑค์อนกรีต เสริมใย
แกว้ (GRC) 

น ำใยแกว้มำเสริมในคอนกรีตโดยไม่เสริมเหล็ก 
ท ำช้ินงำนไดรู้ปทรงต่ำงๆ มีลกัษณะคมชดั 
สวยงำม  น ้ำหนกัเบำ ง่ำยต่อกำรติดตั้ง ซ่ึง
คอนกรีตธรรมดำท ำไดย้ำก 

ส ำหรับลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็น
ลกัษณะพิเศษเฉพำะ   

ก ำแพงกนัเสียง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ป้องกัน, แก้ไขมลภำวะทำง
เสียงจำกกำรจรำจรหรือเคร่ืองจกัร 

ทำงด่วนพิเศษ, ทำงหลวง, อุโมงคท์ำงลอด,
โรงไฟฟ้ำและโรงงำนต่ำง ๆ 

ผลิตภณัฑพิ์เศษ * ซีเมนตพิ์เศษเดนกำ้    
    (DENKA) 

เป็นปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และรับก ำลงัอดัสูง 
ใชใ้นงำนติดตั้งเคร่ืองจกัร เป็นผลิตภณัฑเ์ดียวจำก
หลำยสิบผลิตภณัฑท่ี์ผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพ  
และอนุมติัใหใ้ชใ้นกำรติดตั้งเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ
ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้ำของ EGAT โรงงำนไฟฟ้ำ IPP  และ 
SPP โรงปิโตรเคมี โรงกลัน่น ้ำมนั โรงเหล็ก 
โรงงำนกระดำษ โรงงำนน ้ ำตำล ฯลฯ 

ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จส ำหรับงำน
ฉำบบำง  (Super Skim coat) 

เป็นปูนฉำบผิวบำงมีควำมยดึเกำะสูง ใชส้ ำหรับ
ตกแต่งผนงั, พ้ืนผิวงำน Precast ให้ออกมำเรียบ
สวยงำม ไม่มีรอยแตกร้ำว ประหยดัสีในกำรทำสี 

ในอำคำรสูงทัว่ไป ในงำนผนงัส ำเร็จรูปในกำร
ตกแต่งทัว่ไป 

เคมีภณัฑก่์อสร้ำง (ESTOP) มีผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำยเหมำะส ำหรับงำน
ประเภทต่ำง ๆ เช่น งำนกนัซึม งำนดูแลพ้ืนผิว
คอนกรีต และงำนซ่อมแซม เป็นตน้ 

ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงทุกชนิด 

ผลิตภณัฑ ์STEEL 
(บริษทัฯ เป็นตวัแทน
จ ำหน่ำย) 
 
 

เหล็กเส้น 
เหล็กรูปพรรณ 

ควำมสำมำรถในกำรข้ึนรูป และควำมทนทำนยอด
เยีย่มรวมถึงยดื-หยุน่ไดดี้ มีค่ำจุดครำกและกำรน ำ
ควำมร้อนท่ีดี ตลอดจนคุณสมบติัท่ีส ำคญัอีกอยำ่ง
หน่ึงท่ีมีในเหลก็กลำ้ไร้สนิม มีควำมทนทำนต่อ
กำรกดักร่อน 

ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงทุกชนิด 
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กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัต ิ กำรใช้งำน 

ผลิตภณัฑค์อนกรีต
ผสมเสร็จ 
(บริษทัฯ เป็นตวัแทน
จ ำหน่ำย) 
 

- เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต ์หินทรำย น ้ำ และ
น ้ำยำผสมคอนกรีตท่ีผสมกนัเบด็เสร็จจำกโรงงำน 
รวมถึงบริกำรจดัส่งไปท่ีหน่วยงำนก่อสร้ำงโดยรถ
ผสมคอนกรีต 

ใชส้ ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกชนิดมีลกัษณะพิเศษท่ี
เหมำะสมกบังำนก่อสร้ำงทุกประเภท 

* เป็นสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองระบบคุณภำพ  ISO 9001: 2008 
ผลส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 

ด้ำนประสิทธิภำพในกำรท ำงำน รอบกำรส ำรวจ 

ก.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มิ.ย.60 ก.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มิ.ย.59 

1.ควำมเป็นมืออำชีพของบริษทัฯ 80.53 76.98 82.48 79.55 

2.คุณภำพของผลิตภณัฑเ์ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว ้ 81.95 80.93 81.90 81.12 

3.กำรส่งมอบสินคำ้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 76.64 75.12 77.90 75.73 

4.กำรบริกำรหลงักำรขำย 77.52 73.95 76.38 75.51 

5. สำมำรถแกไ้ขปัญหำของลูกคำ้ไดท้นัทีท่ีเกิดปัญหำ 74.69 71.63 74.48 72.13 

% รวม 78.27 75.72 78.63 76.81 
 

หมำยเหต ุ บริษทัฯ ตั้งเป้ำหมำยดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำงำนไม่นอ้ยกวำ่ 80% ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ต ่ำกวำ่
เป้ำหมำยเลก็นอ้ย  เน่ืองจำกมีปริมำณงำนท่ีเพ่ิมข้ึนมำก จึงท ำใหบ้ำงคร้ังยงัมีปัญหำในเร่ืองของทรัพยำกรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกำร 

2) ธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษัทย่อย 
(1)   General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพื่อกำรลงทุน (Holding Company) ในบริษทัฯร่วม Wisdom 

 Tree Investment (S) PTE. Limited   
 (2) บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภำพพิเศษ ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่จงัหวดั
 ปทุมธำนี และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภำพพิเศษ ซ่ึงตั้ งอยู่ในเขต
 ประกอบกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ไออำร์พีซี จังหวดัระยอง โดยจะมีกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำหรับกำรติดตั้ ง
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสำธำรณูปโภค เพ่ือรองรับสำยกำรผลิต ดงัน้ี 

 1. ลวดแรงดึงสูงส ำหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เด่ียว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire) 
 2. ลวดแรงดึงสูงส ำหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands) 
 3. ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire – CW) 

(3)  บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ำกดั  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเสำเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็
อดัแรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง (Span pile) ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
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บริษัทร่วม 
(1)   บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจกำรลงทุนใน

 กิจกำรร่วมคำ้เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่ำ 
 (2) บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนวิศวกรรมงำนก่อสร้ำงและกำรวำงระบบไฟฟ้ำเคร่ืองกล         
 ในแขนงต่ำง ๆ ท่ีครบวงจร โดยแบ่งสำยงำนเป็น 2 สำยหลกั คือ งำนดำ้นวิศวกรรมก่อสร้ำงทั่วไป และงำนด้ำน
 วิศวกรรม ระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกลในแขนงต่ำงๆท่ีครบวงจร โดยแบ่งเป็นงำนดำ้นวิศวกรรมก่อสร้ำงทัว่ไป และ
 งำนดำ้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกล โดยมีลกัษณะงำนในกำรก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
 งำนก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย ์อำคำรท่ีอยู่อำศัย สถำบันกำรศึกษำ งำนก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม งำนก่อสร้ำง
 วิศวกรรมโยธำ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ให้บริกำรตั้ งแต่งำนสถำปัตยกรรม กำรส่ือสำรโทรคมนำคม ระบบประปำ
 สุขำภิบำล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ 

2.3) กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
      กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

ในปี 2561 น้ี ภำคกำรก่อสร้ำงยงัคงชะลอตวัต่อเน่ืองจำกปี 2560 ท่ีผำ่นมำ โดยมีปัจจยัเชิงบวกเพ่ิมเติมจำกกำรปรับปรุง
และกำรก่อสร้ำงเพ่ิมเติมอนัเกิดจำกกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ไดแ้ก่โรงแรมและภตัตำคำร ส ำหรับรำคำวตัถุดิบ
หลกัท่ีมีผลต่อกำรผลิตสินคำ้ เช่น ปูนซีเมนต ์และเหล็กยงัคงมีรำคำผนัผวนและมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน อนัจะส่งผลต่อตน้ทุน
ของกำรผลิตสินคำ้ของบริษทัฯ โดยตรง นอกจำกน้ี ปัจจยัดำ้นกำรจำ้งแรงงำนในภำคกำรผลิตยงัคงมีปัญหำขำดแคลนแรงงำนอยู ่
โดยเฉพำะทำงดำ้นแรงงำนต่ำงดำ้วถูกกฎหมำย  

ส ำหรับภำคกำรก่อสร้ำงในปี 2561 น้ี คำดกำรณ์กำรเติบโตของกำรก่อสร้ำงภำครัฐบำลและภำคเอกชนเพ่ิมมำกข้ึนโดย
มีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตำมล ำดบั โดยท่ีงำนของภำครัฐบำลส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้งำนก่อสร้ำง  และซ่อมแซม
ทำงดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลกั เช่น ระบบขนส่ง มอเตอร์เวย ์และรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง ถนนทำงหลวง และท้องถ่ิน รวมถึง      
กำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (EEC)  ส่วนงำนภำคเอกชนยงัคงเน้นงำนก่อสร้ำงบ้ำนพกัอำศัยเป็นหลกั โดยท่ี
ประเภทงำนท่ีมีสัดส่วนมูลค่ำมำกท่ีสุดคือ คอนโดมิเนียม ตำมดว้ยบำ้นเด่ียวและทำวน์โฮม โดยงำนส่วนใหญ่ยงัคงด ำเนินกำร
โดยผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรัพยใ์หญ่ในประเทศเป็นหลกั ขณะเดียวกนัก็มีกำรเขำ้มำลงทุนจำกกลุ่มทุนต่ำงประเทศ และในประเทศ
ไทยเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงปัจจยัในกำรพิจำรณำกำรเลือกวสัดุในกำรก่อสร้ำงในปีน้ี ยงัคงมุ่งเนน้ทำงดำ้นรำคำ คุณภำพ และนวตักรรม
ใหม่ๆ ของสินคำ้ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในยคุใหม่น้ี 
 
1) อุตสำหกรรมกำรผลติวสัดุก่อสร้ำง  กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย 

 

1.  ผูรั้บเหมำขนำดใหญ่  - เป็นบริษทัฯ ท่ีมีศกัยภำพในกำรเขำ้ประมูลงำนขนำดใหญ่  เช่น อำคำรสูง   
  และงำนสำธำรณูปโภค  

2.  เจำ้ของโครงกำร - ตอ้งกำรจะซ้ือวสัดุในกำรก่อสร้ำงเอง เพรำะมีควำมมัน่ใจในคุณภำพของสินคำ้    
  และกำรบริกำรโดยไม่ผำ่นบริษทัฯ ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง 

3.  สถำปนิกและวศิวกร  เน่ืองจำกท่ำนเหล่ำน้ี  เป็นผูส้ำมำรถใหค้  ำแนะน ำต่อเจำ้ของ - เป็นผูอ้อกแบบและค ำนวณแบบ เป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ 
  นั้น ๆ เป็นอยำ่งดี และสำมำรถจะแนะน ำเจำ้ของโครงกำรใหใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้

4.  ทัว่ ๆ ไป  หลำกหลำยของบริษทัฯ ไปใชใ้นโครงกำรต่ำง ๆ ได ้- ลูกคำ้มีควำมประสงคจ์ะน ำสินคำ้ไปใชก้บัอำคำร หรือเพ่ือตกแต่งใหส้วยงำม 
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2) กลยุทธ์กำรตลำด 
  (1)  กลยทุธ์ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

 บริษทัฯ มีนโยบำยมุ่งเนน้เร่ืองกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้ โดยกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมำใชเ้พ่ือ
กำรผลิตสินคำ้ รวมทั้ งกำรพฒันำสินคำ้เพ่ือให้ผ่ำนมำตรฐำนและขอ้ก ำหนด นอกจำกน้ียงัรวมถึงกำรบริกำรแบบครบวงจร 
(Total Solution Provider) ซ่ึงประกอบไปดว้ยเร่ืองของกลุ่มสินคำ้ท่ีครอบคลุมกำรก่อสร้ำงตั้งแต่กระบวนกำรแรกจนจบและกำร
มีทีมงำนท่ีมีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรให้ค  ำปรึกษำและแนะน ำสินค้ำท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำแบบ
เฉพำะเจำะจง   

(2) กลยทุธ์ดำ้นรำคำ 
 บริษทัฯ มุ่งเนน้เร่ืองกำรควบคุมตน้ทุนกำรผลิตเพ่ือลดอตัรำควำมสูญเสียและส้ินเปลือง โดยควบคู่กบักำรดูแลคุณภำพ
ของสินคำ้ รวมทั้งกำรบริหำรงำนแบบเพ่ิมมูลค่ำ (Value added)  เช่น กำรบริหำรงำนใหลู้กคำ้แบบครบวงจร กำรมีสินคำ้เพ่ือ
ตอบสนองลูกคำ้ท่ีหลำกหลำย กำรสร้ำงทีมงำนท่ีดูแลลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ดเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ ตลอดจนกำรควำมเช่ือมัน่
ในตรำสินคำ้ เป็นตน้ 

(3) กลยทุธ์ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
บริษทั ฯ มุ่งเนน้ดำ้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้รำยส ำคญั (Key account) ผำ่นทำงทีมงำนขำย กำรตลำดและ

ทีมวศิวกรท่ีใหค้  ำปรึกษำกบัลูกคำ้ในดำ้นกำรก่อสร้ำง รวมถึงกำรสร้ำงกลยทุธ์กำรบริหำรควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลูกคำ้กบั
บริษทัฯ  ผำ่นประสบกำรณ์กำรใชสิ้นคำ้ เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นคู่คำ้ในระยะยำวขององคก์ร  

(4) กลยทุธ์ดำ้นกำรพฒันำ 
     บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำสินคำ้ดว้ยกำรน ำนวตักรรมมำประยกุต์ใชใ้นกระบวนกำรผลิต รวมทั้งกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิตอลมำใชใ้นกำรบริหำรงำน เพ่ือรักษำต ำแหน่งผูน้ ำของธุรกิจในยคุดิจิตอล 4.0 และสร้ำงควำมแตกต่ำงจำก
คู่แข่งอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรพฒันำวจิยัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีจะท ำใหลู้กคำ้มีทำงเลือกท่ีหลำกหลำยและครอบคลุมดำ้นวสัดุเพ่ือกำร
ก่อสร้ำงมำกข้ึน 
 (5) กลยทุธ์กำรจดัจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

บริษทัฯ เน้นกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้โดยกำรขำยตรงโดยฝ่ำยขำย ซ่ึงมีนโยบำยทั้ งดำ้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของ

บุคลำกรและเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจในปัจจุบันและอนำคต ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีบริษทัฯ          

จดัจ ำหน่ำยสินคำ้ใหมี้ทั้งเจำ้ของโครงกำร บริษทัผูรั้บเหมำและบริษทัผูอ้อกแบบ ตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  แบ่งได้ดงันี ้ 

จ ำหน่ำยใหแ้ก่ 
2560 2559 2558 

ภำครัฐ ภำคเอกชน รวม ภำครัฐ ภำคเอกชน รวม ภำครัฐ ภำคเอกชน รวม 
เจำ้ของโดยตรง 2.00 24.00 26.00 3.00 26.00 29.00 - 57.00 57.00 
บริษทัผูรั้บเหมำ 18.00 52.00 70.00 15.00 53.00 63.00 1.70 40.30 42.00 
บริษทัผูอ้อกแบบ - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 
อ่ืนๆ - 3.00 3.00 - 2.00 2.00 - - - 
รวม เปอร์เซ็นต ์(%) 20.00 80.00 100.00 18.00 82.00 100.00 1.70 97.30 100.00 

หมำยเหต ุ เป็นตวัเลขจำกจ ำนวนงำนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีของบริษทัฯ 
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3) สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน  
    บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้ำงท่ีมีควำมแข็งแกร่ง ดว้ยประสบกำรณ์ท่ียำวนำนกวำ่ 55 ปี รวมทั้งกำรมุ่งเน้นกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ือง  
จ ำนวนคู่แข่งขัน 

ผลติภัณฑ์ 
 จ ำนวนคู่แข่งรำยใหญ่ (รำย) 

2560 2559 2558 2557 
ผลิตและจ ำหน่ำยเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง  13 10 10 10 
 ผลิตและติดตั้งผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป  5 14 12 10 
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อำร์.ซี 4 4 2 3 
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน  6 5 5 5 
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษเดนกำ้ 12 12 12 12 
ผลิตภณัฑ ์STEEL - - - 3 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตผสมเสร็จ - - - - 

2.4) กำรจดัหำผลติภัณฑ์หรือบริกำร 

      1) กำรผลิต ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ จดทะเบียนส ำนกังำนและโรงงำนรวมกนัทั้งหมด 3 แห่ง ดงัน้ี 
(1) ส ำนกังำนใหญ่โรงงำนบำงกะดี จงัหวดัปทุมธำนี  

 ตั้งอยูท่ี่ 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต.บำงกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  
(2) สำขำท่ี 1 โรงงำนเชียงรำกนอ้ย ซ่ึงเป็นส ำนกังำน สำขำของบริษทัฯ  

 ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 4 ต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี 
(3) สำขำท่ี 2  ส ำนกังำนขำย  
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี2 ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง
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ก ำลงักำรผลติและปริมำณกำรผลติจริง 

กำรผลิต 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ก ำลงั 

ปริมำณกำรผลิตจริง 

อตัรำ ปริมำณ ก ำลงั 

ปริมำณกำรผลิตจริง 

อตัรำ ปริมำณ ก ำลงั 

ปริมำณกำรผลิตจริง 

อตัรำ ปริมำณ ก ำลงั 

ปริมำณกำรผลิต
จริง 

อตัรำ ปริมำณ 

กำรผลิต กำรใช ้ กำรผลิต กำรผลิต กำรใช ้ กำรผลิต กำรผลิต กำรใช ้ กำรผลิต กำรผลิต กำรใช ้ กำรผลิต 

เตม็ท่ี ก ำลงัผลิต เพ่ิมข้ึน เตม็ท่ี ก ำลงัผลิต เพ่ิมข้ึน เตม็ท่ี ก ำลงัผลิต เพ่ิมข้ึน เตม็ท่ี ก ำลงัผลิต เพ่ิมข้ึน 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑเ์สำเขม็
คอนกรีตอดัแรง  

(ลบ.เมตร) 227,550 122,743 53.94 22.32 165,000 100,344 60.81 3.51 165,000 96,943 58.75 (18.5) 165,000 118,950 72.09 6.54 

ผลิตภณัฑพ์ื้น
คอนกรีตอดัแรง
ในท่ีชนิดไร้คำน  

(ตร.เมตร) 600,000 544,926 90.82 19.54 600,000 455,869 75.98 21.45 500,000 375,348 75.07 (11.13) 500,000 422,344 84.47 14.87 

ผลิตภณัฑจี์.อำร์.
ซี.  

(กิโลกรัม) 2,500,000 1,452,632 80.70 173.96 2,500,000 530,240 21.21 (36.27) 1,700,000 831,980 48.94 102.45 1,700,000 410,957 24.17 (40.31) 

ผลิตภณัฑซี์เมนต์
พิเศษ  

(กิโลกรัม) 27,000,000 8,987,100 33.29 (58.00) 21,000,000 21,396,050 101.89 272.16 15,000,000 5,749,225 38.33 (28.42) 15,000,000 8,032,200 53.55 194.63 

ผลิตภณัฑพ์ื้นและ
ผนงัคอนกรีต
ส ำเร็จรูป  

(ตร.เมตร) 924,000 420,199 45.48 3.90 700,000 404,434.12 57.78 72.84 700,000 233,997 33.43 (13.83) 350,000 271,545 77.58 253.83 
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2) กำรจดัหำวตัถุดบิในกำรผลติเพือ่จ ำหน่ำย 
      ในปี 2560 วตัถุดิบประมำณร้อยละ 99 บริษัทฯ จัดซ้ือจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศ ส ำหรับสินค้ำท่ีสั่งซ้ือจำก
ต่ำงประเทศ บริษทัฯสำมำรถหำทดแทนไดจ้ำกผูผ้ลิตอ่ืนในประเทศ และวตัถุดิบท่ีซ้ือในประเทศ บริษทัฯ สำมำรถหำ
ทดแทนไดเ้น่ืองจำกมีผูจ้  ำหน่ำยหลำยรำย 
 รำคำวตัถุดิบในปีน้ีมีรำคำปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวำ่ปีก่อน อนัเน่ืองมำจำกรำคำวตัถุดิบมีกำรปรับสูงข้ึนซ่ึงมีผลมำจำก
ควำมผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบ และควำมผนัผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศท่ีท ำให้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยตอ้ง
ปรับรำคำสินคำ้ให้เหมำะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของตลำดท่ีเปล่ียนแปลงไป มีผลท ำให้ตน้ทุนกำรสั่งซ้ือ
วตัถุดิบของบริษทัฯ ในปีน้ีมีรำคำเพ่ิมข้ึน แต่บริษทัฯ ยงัไดรั้บโอกำสในกำรต่อรองรำคำวตัถุดิบให้มีรำคำท่ีต ่ำลงจำกรำคำ
วตัถุดิบในตลำด  
 อย่ำงไรก็ดีบริษทัฯ ไดว้ำงแผนกำรจองรำคำวตัถุดิบกบัผูผ้ลิตเพ่ือรองรับโครงกำรท่ีบริษทัฯ จะเสนอรำคำ เพ่ือ
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกรำคำท่ีมีควำมผนัผวน และกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบเพ่ือส ำรองกำรผลิตประจ ำวนั นอกจำกน้ีบริษทัฯ เป็น
ผูผ้ลิตรำยใหญ่ท่ีมีเครดิตทำงกำรคำ้ท่ีดี สร้ำงควำมเช่ือมัน่และจดัเตรียมวตัถุดิบใหเ้พียงพอ  
 อีกทั้งในปี 2560 บริษทัฯ มีกำรพฒันำระบบกำรจดัจำ้ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ และมำตรฐำนไปในทิศทำงท่ีดี
ข้ึน ซ่ึงในปี 2560 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรศึกษำตน้ทุนกำรขนส่ง เพ่ือน ำมำใชเ้ป็นเกณฑ์ในก ำหนดรำคำกลำง และน ำไปสู่
กระบวนกำรจดักำรประมูล  
 
3) จ ำนวนผู้ผลติวตัถุดบิหลกั 

ปูนซีเมนต ์ ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำย 2 รำย 
เหลก็เสน้ PC Wire / PC Stand ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำย 4 รำย 
เหลก็เสน้  ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำย 4 รำย 
หินทรำย ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำย 3 รำย 

กำรสัง่ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยข้ึนอยูก่บัคุณภำพรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 
 
4) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 เน่ืองจำกบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ผลิตวสัดุก่อสร้ำง จึงอำจจะมีมลภำวะเกิดข้ึนคือ ฝุ่ น เสียง และเศษวสัดุ
อุตสำหกรรม โดยบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีโซนท่ีสำมำรถประกอบอุตสำหกรรมประเภทซีเมนตไ์ด้ บริษทัฯ ไดมี้มำตรกำร
ป้องกนัแกไ้ขในเร่ืองของฝุ่ นและเสียง มีกำรพฒันำเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ศึกษำเทคนิคในกำรลดฝุ่ น เสียง อีกทั้งสถำนท่ีผลิต
ตั้งอยู่ห่ำงไกลจำกสถำนท่ีขำ้งเคียง บริษทัฯ มีหน่วยงำนควำมปลอดภยั เพ่ือดูแลดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใน
โรงงำน บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2008 ซ่ึงจะรวมถึงกำรควบคุมมลภำวะสภำพกำรท ำงำน เร่ืองเสียง 
แสงและฝุ่ นดว้ย ส ำหรับเศษวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม มีมำตรกำรก ำหนดระเบียบ
กฎเกณฑใ์หบ้ริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัในกำรก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงำน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติั
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และบทบัญญัติเทศบำลต ำบลบำงกะดี เร่ือง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2548  
 บริษทัฯ ตระหนักถึงสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน จึงไดป้ระกำศนโยบำย 
เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ดงัน้ี 
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1. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทั้งหมด บริษทัฯ ตอ้งสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ใน
 เร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บังคบัใช้ใน   
 บริษทัฯ 
2. บริษทัฯ จะตระหนกัในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและสวสัดิกำร ในกำรท ำงำนของพนักงำนทุกคน ไม่วำ่ใน
 สถำนท่ีท ำงำน หรือในกำรด ำเนินธุรกิจของพนกังำนในบริษทัอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีพวกเขำอยูใ่นสถำนท่ี
 บริษทันั้นๆ 
3. ระบบกำรจัดกำรไม่ได้เป็นเพียงควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันอุบัติเหตุ, โรคท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน และปกป้อง
 ส่ิงแวดล้อมเท่ำนั้ น แต่ยงัรวมถึงกำรจัดเตรียมทรัพยำกร และงบประมำณท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำรสร้ำงเสริม
 วฒันธรรมควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำนโดยกำรแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนและ
 ด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
4. ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิธีท่ีบริษทัฯ ยอมรับวำ่มีส่วนร่วมในกำรเพ่ิม
 ประสิทธิภำพและปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัฯ มุ่งมัน่ในกำรบงัคบัใชร้ะบบกำรจดักำรดำ้น
 ควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรระบุ, ประเมินผลและกำรควบคุมอนัตรำย และควำมเส่ียงในดำ้น
 ควำมปลอดภยัดำ้นอำชีวอนำมยั และมลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้ม เรำจะพฒันำระบบควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและ
 ส่ิงแวดลอ้มในกำรเฝ้ำระวงั ตรวจสอบ และรำยงำนผล กำรด ำเนินกำรและกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 
5. กำรพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิต เรำจะน ำระบบควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม
 มำเป็นส่วนหน่ึงในกำรร่วมประเมินกำรเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 
6. บริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ให้สัญญำวำ่จะด ำเนินกำรป้องกนัสภำพแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบอยำ่งรู้คุณค่ำ 
 และใชพ้ลงังำนอยำ่งประหยดัและมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดกำรปล่อยมลภำวะ,จดักำรของเสีย และน ำของเสียกลบัมำใช้
 ประโยชน์ใหม่ 
7. กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภยัสุขภำพอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มจะด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอรวมไปถึงกำรระบุส่ิงท่ี
 ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด และพยำยำมหำช่องทำงในกำรพฒันำปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
8. บริษทัฯ จะน ำระบบปฏิบติักำรงำนท่ีดีเลิศในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มมำประประยกุตใ์ชใ้น
 องคก์รและให้พนกังำนทุกคนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่ำน้ีโดยกำรฝึกอบรม, กำรตรวจสอบให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
 และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 
9. พนกังำนทุกคน ผูรั้บเหมำ และผูรั้บเหมำช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในกำรปฏิบติัตำมวธีิกำร และระเบียบต่ำงๆตำมท่ีก ำหนด
 ในระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัสุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในกำรปฏิบติังำนประจ ำ ดว้ยควำมปลอดภยั 
 สุขภำพอนำมยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  ค  ำนึงถึงกำรอยูร่่วมกนักบัสังคม
และชุมชนอยำ่งมีควำมสุขพร้อมกนั เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงไดมี้กำรประกำศนโยบำย เร่ือง ธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม 
สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังำน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทรำบโดยบริษทัฯ 
ไดเ้คร่งครัดให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเร่ืองธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม  และผำ่นเกณฑก์ำร
ประเมินกำรมีธรรมำภิบำลจำกกระทรวงอุตสำหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
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2.5) งำนทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  รอแผนกบัญชี 
  ณ วนัส้ินสุดของงบกำรเงินรวม บริษทัฯ มีสญัญำกำรขำยและบริกำร ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคำ้ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
จ ำนวน ท่ี ย ังไม่ได้ ส่ ง
มอบ 

1,982 1,755.50 1,818.66 715.31 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง  
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียง  ได้พิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงของปี พ.ศ.2560  ซ่ึงสำมำรถสรุปประเด็นท่ี
น่ำสนใจ ดงัต่อไปน้ี  
 
ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำน 
 (1)  ควำมเส่ียงจำกกำรประกอบธุรกจิสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity Market)  
  ดว้ยเหตุท่ีธุรกิจสินคำ้โภคภณัฑ ์(Commodity Market) มีมำตรฐำนเดียวกนัทัว่โลก ท ำใหร้ำคำของสินคำ้โภคภณัฑ์
ถูกก ำหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก เม่ือรำคำสินคำ้โภคภณัฑมี์กำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงเดียวกนัทัว่โลก 
จะส่งผลท ำให้ก ำไรข้ึนลงตำมภำวะเศรษฐกิจ เม่ือตลำดเป็นช่วงขำข้ึนควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคสูงข้ึน บริษทัฯ จะมีก ำไร
อยำ่งมำก แต่หำกตลำดเป็นช่วงขำลงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจะลดลงอยำ่งมำก  ซ่ึงอำจสวนทำงกบั
ก ำลงักำรผลิตท่ียงัสูงต่อเน่ืองจำกช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ท ำใหเ้กิดภำวะสินคำ้ลน้ตลำด (Oversupply)  ก ำไรของบริษทัฯ อำจ
ลดลง 
  ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยมีกำรติดตำมกำรเสนองำนลูกคำ้โดยใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์ 
Sales force ในกำรบริหำรกำรขำย กำรให้บริกำรลูกคำ้แบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบั
สินคำ้รวมถึงกำรขยำยตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพ่ือลดควำมเส่ียงดงักล่ำวท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 
 (2)  ควำมเส่ียงด้ำนนวตักรรมใหม่ท ำให้ทดแทนสินค้ำเดมิ 
  ท่ำมกลำงสภำวะกำรแข่งขันท่ีรุนแรงและเข้มข้นของโลกไร้พรมแดนกดดันให้องค์กรต้องคิดค้นเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั นัน่คือกำรสรรหำนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงใหลู้กคำ้เกิดพฤติกรรมหันมำใชสิ้นคำ้และบริกำร 
จึงท ำให้นวตักรรมกลำยเป็นเคร่ืองมือใหม่ทำงยุทธศำสตร์ของกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ รวมถึงตลอดปีท่ีผ่ำนมำรำคำสินคำ้    
โภคภณัฑใ์นตลำดโลกไดป้รับตวัลดลงอยำ่งมำก มีกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หำกบริษทัฯ ไม่มีกำรปรับปรุงสินคำ้ท่ีมี
อยูเ่ดิมใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นเป้ำหมำยแลว้ อำจมีสินคำ้ใหม่มำทดแทนได ้
  บริษทัฯ จึงมุ่งเน้นใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในกำรพฒันำสินคำ้และบริกำรท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง เพ่ือเพ่ิม
ยอดขำย โดยมีกำรจดัตั้งแผนก Product Development เป็นกำรท ำงำนร่วมกบัแผนกผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกำรก ำหนดทิศทำง
ของนวตักรรมใหม่ กำรมองหำควำมแตกต่ำงของสินคำ้ กำรพฒันำต่อยอดนวตักรรมทำงธุรกิจ มุ่งเน้นกำรพฒันำรูปแบบ
ธุรกิจโดยกำรสร้ำงภำพลกัษณ์และตรำสินคำ้ให้กบับริษทัฯ ให้เป็นท่ีจดจ ำมำกข้ึน เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดี 
เป็นกำรสร้ำงสรรคธุ์รกิจของบริษทัฯ น ำไปสู่สำกล 
 
 (3)  ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตใน
อนำคต  
  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมทรัพยำกรบุคคลเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต บริษทัฯ จึงปรับปรุงระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง อำทิ มีกำรเตรียมก ำลงัพลเพ่ือรองรับกำรขยำยงำนโดยใช้
วธีิกำรประเมินกำรก ำลงัพลและมีกำรพฒันำควำมสำมำรถพนกังำน รวมถึงมีกำรทดลองวำงระบบกำรบริหำรพนกังำนท่ีมี
ควำมสำมำรถสูงของบริษทัฯ โดยจะดูแลพนกังำนเป็นองคร์วม ทั้งเร่ืองค่ำจำ้งผลตอบแทน ควำมเติบโตกำรพฒันำ รวมทั้ง
กำรมอบหมำยงำนท่ีเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของพนกังำนดว้ย ในส่วนของกำรพฒันำควำมสำมำรถพนกังำน พนกังำน
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แต่ละระดบัจะไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ทำงดำ้นธุรกิจ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัหลกัสูตรท่ีเหมำะสมกบัพนักงำนในแต่ละระดบั 
รวมถึงหลกัสูตรพฒันำทกัษะดำ้นภำวะควำมเป็นผูน้ ำและกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจในอนำคต 
 
 (4)  ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
 ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัของบริษัทฯ นั้ นครอบคลุมถึงควำมเส่ียงท่ีจะไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบภำยนอก และภำยใน อำทิ กฎหมำยนโยบำยรัฐบำลกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ จรรยำบรรณ ซ่ึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
เหล่ำน้ีมีโอกำสเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ หำกไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบติัตำมไม่ครบถว้นอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
บริษทัฯ กำรลงโทษและค่ำปรับ หรือเสียโอกำสทำงธุรกิจได ้
 ในปี 2558 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติผ่ำน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นกำรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยเพ่ิมบทลงโทษให้รุนแรงข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯ ท่ีให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังเป็นวฒันธรรม
องคก์ร   
 กำรทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นก่อให้เกิดผลเสียมำกมำยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ เกิดค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงเกินกวำ่ท่ีควรเป็นเกิด
ควำมไม่ยติุธรรมต่อคู่คำ้รำยอ่ืน ลูกคำ้ขำดควำมไวว้ำงใจในสินคำ้และองคก์ร ดงันั้นตลอดปี พ.ศ.2559 บริษทัฯ จึงจดัท ำ
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption) และมีกำรส่ือสำรให้กบักรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั
ทรำบและปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด ในเร่ืองคุณธรรมจรรยำบรรณ และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯเพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนักรู้ (Awareness) ให้ควำมรู้ และป้องกันในเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็นคู่คำ้ใหค้วำมสนใจท่ีจะท ำธุรกิจกบัองคก์ร
เพรำะเช่ือมัน่ว่ำจะไดรั้บควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้อยำ่งเท่ำเทียม และลูกคำ้ให้ควำมไวว้ำงใจในกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรท่ีมี
คุณภำพ 
 นอกจำกกำรส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ภำยในองคก์รเพ่ือกำรปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอแลว้นั้น บริษทัฯ 
ยงัไดแ้สดงเจตนำรมณ์ในกำรส่งเสริม ขยำยแนวคิดน้ีออกไปยงับริษทัฯ ต่ำง ๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจให้ร่วมกนัน ำ
หลกักำรและแนวคิดกำรปฏิบติัตวัเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือพฒันำชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นกำรขยำยผลออกสู่สงัคมในวงกวำ้ง อนัจะน ำมำซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 
 
  (5) ควำมเส่ียงอันเกิดจำกกำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเกิดขัดข้อง และจำกกำรบุกรุกโจมตีจำก
ภำยนอก   
  เทคโนโลยีสำรสนเทศกำ้วเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในฐำนะกลไกอนัทรงพลงัใน กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ ทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภำยในจึงล้วนมีควำมเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสำรสนเทศแทบทั้ งส้ิน ในแต่ละวนัขอ้มูล
มหำศำลถูกส่งผำ่นเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่กบักำรปฏิบติังำนภำยในบริษทัฯ “ขอ้มูล” 
ถือไดว้ำ่เป็นทรัพยสิ์นอนัทรงคุณค่ำมหำศำล หำกขอ้มูลอยูใ่นสภำวะเส่ียงต่อกำรถูกล่วงละเมิด ถูกท ำให้เสียหำย และถูก
น ำไปใชใ้นทำงท่ีผิด เช่น กำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยเกิดขดัขอ้ง ไม่สำมำรถใชง้ำนระบบงำนของบริษทัฯ ผ่ำนเครือข่ำย
อินทรำเน็ตได ้ระบบเคร่ืองแม่ข่ำยหรือลูกข่ำยติดไวรัสและแพร่กระจำยสู่เคร่ืองอ่ืนๆ ทั้งหมดในเครือข่ำย กำรถูกแกไ้ขหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือรูปภำพบน Web Site ของบริษทัฯ กำรถูกโจรกรรมขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัทั้งจำกบุคคลภำยในและ
ภำยนอกบริษทัฯ โดยเจตนำหรือไม่เจตนำก็ตำม ฯลฯ ปัญหำดงักล่ำวหำกเกิดข้ึน จะท ำใหก้ำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี ผูบ้ริหำร
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งำนของบริษทัฯ และบุคคลภำยนอกไม่สำมำรถเขำ้ใช ้Webserver หรือคน้หำขอ้มูลท่ีตอ้งกำรได ้ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจ 
  บริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรควบคุมและแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ไดแ้ก่ กำรตรวจสอบระบบเครือข่ำยส่ือสำรหลกั 
กำรติดตั้งระบบเครือข่ำยเพ่ือป้องกันและเตือนภยั กำรจดัท ำแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติท่ีจ ำเป็นตำมล ำดับ กำรตรวจสอบ 
Policy และ Log ของระบบป้องกนั กำรบุกรุกระบบเครือข่ำย กำรติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองแม่ข่ำย รวมทั้ งกำร
อพัเดทขอ้มูลไวรัสอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรผลติ 
  (1) ควำมเส่ียงด้ำนกำรควบคุมรำคำต้นทุนวตัถุดบิ 
  ดว้ยธรรมชำติของกำรจ ำหน่ำยเสำเข็มและแผ่นผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปของบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งผลิตตำม
ค ำสั่งของลูกคำ้ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตน้ทุนเป็นไปไดย้ำกและไม่เกิดกำรประหยดัจำกขนำด (Economy of 
Scale) รวมถึงปัจจยัเส่ียงตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำน โดยเร่ิมตั้งแต่ระบบกำรจดัหำวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรผลิตกำร
ขนส่งไปจนถึงกำรขำยและกำรจดัส่งสินคำ้และบริกำร เพรำะหำกกระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนเกิดควำมไม่สอดคลอ้ง
กนัในสำยห่วงโซ่อุปทำนอำจส่งผลกระทบต่อควำมไวว้ำงใจของลูกคำ้ผูมี้ส่วนได้เสียในกำรด ำเนินกำร และจะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปในกำรบริหำรจดักำร ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยมีกำรใชร้ะบบ 
ERP เขำ้มำช่วยในกำรควบคุมรำคำตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่ำว 
 
  (2)  ควำมเส่ียงด้ำนกำรหำวตัถุดบิ  
 วตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรผลิตร้อยละ 99 ของปริมำณกำรใชว้ตัถุดิบทั้งหมดเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศ เม่ือรำคำ
วตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนท ำให้ตน้ทุนสูงข้ึนส่ิงท่ีตำมมำคือกำรขำดแคลนวตัถุดิบในบำงช่วงเวลำ วตัถุดิบบำงรำยกำรเป็นกำร
ขำยแบบผูกขำดท ำให้กำรต่อรองเป็นไปไดน้อ้ยในกรณีน้ีบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหำโดยกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของรำคำ
และแหล่งวตัถุดิบอย่ำงใกลชิ้ดมีกำรวำงแผนกำรซ้ือวตัถุดิบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอกับกำรผลิต มีกำรซ้ือวตัถุดิบ
ล่วงหนำ้หำกมีสัญญำณกำรขำดแคลน นอกจำกน้ีบริษทัฯ เป็นท่ีเช่ือถือของบริษทัฯ ผูผ้ลิตวตัถุดิบ  และกำรจดัซ้ือในแต่ละ
คร้ังมีปริมำณท่ีสูงมำกท ำใหผู้ผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯไดเ้พียงพอและทนัเวลำท่ีบริษทัฯ ตอ้งกำรใช ้
 
 (3) ควำมเส่ียงด้ำนกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ 
  ปัจจุบนัภำวกำรณ์แข่งขนัของตลำดกำรคำ้มีกำรแข่งขนัอยำ่งสูง ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคมีควำมหลำกหลำยและ
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ผูผ้ลิตจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งพฒันำคุณภำพของสินคำ้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอีกทั้งตอ้งเป็น
ผูน้ ำในกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ ๆ ออกมำเพ่ือโนม้นำ้วจิตใจของผูบ้ริโภคให้เกิดควำมตอ้งกำรในสินคำ้ท่ีไดพ้ฒันำข้ึนมำใหม่น้ี 
ในสภำวะกำรตลำดท่ีแข่งขนัอย่ำงรุนแรงน้ี สินคำ้ท่ีมีคุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเท่ำนั้นจึงจะยืนหยดัอยูใ่นตลำด
และพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนได ้ตอ้งมีสินคำ้ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย คือ ลูกคำ้ของตนทั้ งในดำ้น
ปริมำณและคุณภำพโดยกำรควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน 
  ดงันั้นบริษทัฯ จึงได้จดัให้มีกำรอบรมเร่ืองสินคำ้ของบริษทัฯ ให้ได้มำตรฐำนแก่พนักงำนรำยไตรมำสมีกำร
ตรวจสอบคุณภำพสินคำ้และบริกำรโดยมีเกณฑท่ี์เขม้งวดมำกข้ึน  
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 (4)  ควำมเส่ียงกำรขำดแคลนแรงงำนและค่ำแรงทีเ่พิม่ขึน้ 
  โลกของเรำรวมถึงประเทศไทยก ำลงัเขำ้สู่สงัคมผูสู้งอำย ุจ ำนวนประชำกรในวยัท ำงำนเร่ิมลดลง ซ่ึงอำจท ำให้เกิด
ปัญหำขำดแคลนแรงงำนในอนำคต ธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพำแรงงำนจ ำนวนมำกยอ่มไดรั้บผลกระทบอำจเกิดกำรแยง่ชิงแรงงำนใน
บำงพ้ืนท่ีและกำรปรับข้ึนคำ่แรงได ้รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำงก็เป็นปัญหำใหญ่ของธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์
เช่นกนั จำกปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนโดยเฉพำะสำยช่ำงในประเทศไทยดงักล่ำวท ำให้ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยเร่ิมมอง
หำเทคโนโลยกีำรก่อสร้ำงแบบส ำเร็จรูปท่ีช่วยลดระยะเวลำก่อสร้ำง และลดกำรใชแ้รงงำน  
  บริษทัฯ มองเห็นถึงควำมเส่ียงของกำรขำดแคลนแรงงำนและค่ำแรงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงไดมี้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกับมหำวิทยำลยัและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้หน่วยงำนภำยนอกรู้จกับริษทัฯ รวมถึงมีโครงกำรรับ
นกัศึกษำเขำ้ฝึกงำนและท ำงำน 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ   
4.1) ทรัพย์สินถำวรหลกั 
รำยละเอียดและมูลค่ำทำงบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของงบกำรเงินรวม ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560  มีดงัน้ี    (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ประเภททรัพยสิ์น 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำสุทธิทำง
บญัชี หมำยเหตุ 

(ลำ้นบำท) 
1. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงำน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 1.87  
     เน้ือท่ี 5ไร่ 2 งำน 38 ตำรำงวำ    
     ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวำนนท ์    
     ต.บำงกะดี อ. เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี    
2. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
โรงงำนเชียงรำกนอ้ย 

     เน้ือท่ี 131 ไร่ 1 งำน 5.4 ตำรำงวำ 
    ตั้งอยู ่ต.เชียงรำกนอ้ย  อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี 
     

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 656.23 ท่ี ดิ น บ ำงส่ วน ได้ ถู ก จดจ ำน อง เพ่ื อ ใช้ เป็ น
หลักประกันส ำหรับวงเงินสินเช่ือจำกสถำบัน
กำรเงิน 

3. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน  
    โรงงำนเชียงรำกนอ้ย 
     เน้ือท่ี 20 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ 
    ตั้งอยู ่ต.เชียงรำกนอ้ย  อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี     

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
 
 
 

100.15 
 
 
 

บริษทัย่อย ซ้ือจำก บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
ในรำคำ 130.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ในกำรก่อสร้ำง
อำคำรโรงงำนเสำเข็มสปัน  มีก ำไรระหว่ำงกัน 
29.85 ลำ้นบำท  

4. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงำน 
    เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งำน 88  ตำรำงวำ 
    ขำ้งเคียงเลขท่ี  44/2  หมู่  2   
    ถ. ติวำนนท ์ ต. บำงกะดี อ. เมืองปทุมธำนี   
    จ. ปทุมธำนี 

 บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 5.30  

5. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงำน นำยชยัรัตน์ ลำภทรงสุข - เป็นท่ีดินมีสญัญำเช่ำกบั 
     เน้ือท่ี  74  ไร่  2 งำน 18  ตำรำงวำ   นำยชยัรัตน์ ลำภทรงสุข 
     44/2 หมู่ 2 ถ. ติวำนนท ์ต. บำงกะดี อ.เมือง    
    ปทุมธำนี จ. ปทุมธำนี 

   

6. ท่ีดินเพื่อสร้ำงโรงงำน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 292.72 ให้บริษัทย่อยเช่ำท ำโรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูง
คำดวำ่จะเสร็จและ 

    เน้ือท่ี  40  ไร่ 0 งำน 0  ตำรำงวำ   เปิดด ำเนินงำนได้ในปี 2561 ถูกจดจ ำนองเพื่อใช้
เป็นหลกัประกนั 

     ต. บำ้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง   ส ำห รับวงเงินสินเช่ือกับสถำบันกำรเงินของ
บริษทัยอ่ย 

7. ท่ีดินเปล่ำเพ่ือสร้ำงโรงงำน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 585.44 ถูกจดจ ำนองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรับวงเงิน
สินเช่ือกบั 

     เน้ือท่ี  80  ไร่ 0 งำน 0  ตำรำงวำ   สถำบนักำรเงิน 
     ต. บำ้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 
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ประเภททรัพยสิ์น 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำสุทธิทำง
บญัชี 

(ลำ้นบำท) 
หมำยเหตุ 

8. ท่ีดินเปล่ำเพ่ือสร้ำงโรงงำน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 402.49 ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก ที ดิ น  เ ป็ น
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

    เน้ือท่ี  55  ไร่ 0 งำน 0  ตำรำงวำ    
     ต. บำ้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง    
9.  อำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 371.87 เป็นอำคำรส ำนักงำน สร้ำงบนท่ีดินของบริษัท 

6.24 ลำ้นบำท และอำคำรโรงงำนท่ีสร้ำงบนท่ีดิน
เช่ำ 4.21 ล้ำนบำท ,อำคำรโรงงำนเชียงรำกน้อย 
361.41 ล้ ำนบำท ( ถูกจดจ ำนองเพ่ื อใช้ เป็ น
หลักประกันส ำหรับวงเงินสินเช่ือจำกสถำบัน
กำรเงิน                                          

10.  สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
บจก.เซเวน่ไวร์ 

19.41 
75.25 
158.66 

ก่อสร้ำงลำนสตอ็กโรงงำนเชียงรำกนอ้ยเพ่ิมเติม  
ก ำลงัก่อสร้ำงโรงงำนเสำเขม็สปัน 
ก ำลงัก่อสร้ำงโรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูง  

 11.  เงินมดัจ ำเคร่ืองจักรและเคร่ืองจกัรระหว่ำง
ติดตั้ง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
บจก.เซเวน่ไวร์ 

4.55 
14.30 
220.67 

ก่อสร้ำงลำนสตอ็กโรงงำนเชียงรำกนอ้ยเพ่ิมเติม  
ก ำลงัก่อสร้ำงโรงงำนเสำเขม็สปัน 
ก ำลงัก่อสร้ำงโรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูง 

อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 596.29 เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่โรงงำนเชียงรำกน้อย ได้ถูก
จดจ ำนองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส ำหรับวงเงิน
สินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 
 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 21.86  
ยำนพำหนะ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 27.02  
รวมอุปกรณ์สุทธิ  645.17  
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4.2)  นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณใน

กำรด ำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines)รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบั เป้ำหมำย กลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งต่อเน่ืองและมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยำ่งต่อเน่ือง  

โดยมีนโยบำยและกำรบริหำร กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและหรือหำก
จะมีในอนำคต ) ดงัน้ี 

นโยบำย 
 บริษทัฯ มีควำมเคำรพในสิทธิและกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment) 

และควำมรับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจ และกำรกระท ำท่ีสำมำรถอธิบำยและช้ีแจงได ้(Accountability) 
 บริษทัฯ จดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้(Transparency) 
 บริษัทฯ จัดให้มียึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบธุรกิจ (Code of 

Conduct and Code of Ethics) 
 บริษทัฯ สร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่ำให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะ

ยำว (Creation of Long Term Value Added) โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนประกอบ 
ประสำนดุลยภำพท่ีดี ระหวำ่งควำมแตกต่ำงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัฯ ดว้ยควำม
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย  

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอำจมีกำรประมูลงำนแข่งขนักนั บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะ
ไม่เขำ้แข่งขนัในธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของทั้งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม    

 บริษทัฯ มีควำมส ำนึกรับผิดชอบในภำระหน้ำท่ีและปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถ ส ำหรับกำร
กระท ำของตนท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลำยโดยเฉพำะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 
ดำ้นกำรบริหำร 
 พิจำรณำส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมกำร และ/หรือ

ผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม อยำ่งน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแล และ
ควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจ  

 รำยงำนกำรส่งตวัแทนดงักล่ำวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อรับทรำบ 
 ก ำกบัดูแลให้บริษทัฯมีกำรปฏิบติัท่ีเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติัและกำรด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำรเปิดเผย

ขอ้มูล และกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบติัตำม
ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง และ/หรือกำรได้หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพย ์ 

 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส และในกรณี
ท่ีมีเร่ืองท่ีมีนัยส ำคัญของบริษัทฯ ดังกล่ำว เช่น กำรเพ่ิมทุน/ลดทุน กำรเลิกบริษัท ให้น ำเสนอเร่ือง
ดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติักำรด ำเนินกำรใดๆ  
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ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อนัเป็น
ปัจจยัหลกัในกำรเสริมสร้ำงองคก์รใหมี้ระบบท่ีมีประสิทธิภำพ และยึดมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวของบรรษทัภิบำล เพ่ือ
สร้ำงกลไกกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใหมี้ควำมโปร่งใส มีควำมยติุธรรม และเกิดควำมมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำย 
 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 

4.3)  รำคำประเมนิทรัพย์สิน    

  -ไม่ม-ี 

 

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยและกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
ตำมปกติธุรกิจ  ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และตั้งค่ำเผื่อควำม
เสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ในบญัชีตำมจ ำนวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนอำจแตกต่ำงไปจำก
ท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอืน่  

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560) 
ช่ือบริษทั : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือยอ่ : GEL (เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ เปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ำกเดิม “GEN”  

เป็น “GEL”) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต.บำงกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 12000 
ส ำนกังำนสำขำ : สำขำท่ี 1 เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 4 ต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี 12160 

สำขำท่ี 2 เลขท่ี 99/19 หมู่ท่ี 2 ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
(จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม พ.ศ. 2558) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง : เสำเข็ม, คอนกรีตอดัแรง, พ้ืนและผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป, 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้, ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้
คำน 

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

โทรสำร 02-501-2468, 02-501-2134 
เวบ็ไซต ์ :  www.gel.co.th    
ทุนจดทะเบียน : 4,588,195,610.65 บำท 
ทุนเรียกช ำระแลว้ : 4,588,195,610.65 บำท 
จ ำนวนหุน้สำมญัช ำระแลว้ : 5,397,877,189 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้ : 0.85 บำท 
รอบระยะเวลำบญัชี  : 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสำร 02-359-1259 

ผูส้อบบญัชี  : บริษทั แกรนท ์ธอนตนั  จ ำกดั 
เลขท่ี 87/1 ออลซีซัน่ส์ เพลส แคปิตอล ทำวเวอร์ ชั้น18 
ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสำร 02-634-5399 , 02-654-3339 
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2) ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
2.1)  บริษัทย่อย 
(1.) ช่ือบริษัท : General Engineering Mauritius Limited 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 10 th Floor, Standard Chartered Tower  
  19, Cybercity  Ebene, Mauritius 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริษทัฯ เพื่อกำรลงทุน (Holding Company) 
หมำยเลขติดต่อ : (023)04046000 
ทุนจดทะเบียน : - 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 337,768 บำท หรือ 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 

 
(2.) ช่ือบริษัท : บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี2 ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 

12000 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเหลก็-ผลิตและจ ำหน่ำยลวดดึงสูงชั้นคุณภำพพิเศษ 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-2462-64, 02-501-1055 

โทรสำร 02-5012468,2134 
ทุนจดทะเบียน : 280,000,000 บำท (จ ำนวน 2,800,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ100 บำท) 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 280,000,000 บำท  
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 99.99 

 
(3.)  ช่ือบริษัท : บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ำกดั  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี2 ถนนติวำนนท์ ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 

12000 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเสำเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง  

(“Spun Pile”) 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-2462-64, 02-501-1055 

โทรสำร 02-5012468,2134 
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000  บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 200,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 82.50 
สถำนะท่ีเก่ียวขอ้งกนั : บริษทัยอ่ย 
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2.2)  บริษัทร่วม 
(1.) ช่ือบริษัท : บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริษทัฯ จัดตั้งข้ึนไปประเทศสิงค์โปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้

โรงงำนและประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่ำ 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(65) 6225-1868 
ทุนจดทะเบียน  : 12 ลำ้นดอลลำร์ 
สดัส่วนกำรถือหุน้ 
สถำนะท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ร้อยละ 45.00 

: 
: 

ร้อยละ 45.00 
บริษทัฯ กิจกำรร่วมคำ้ 

   
(2.) ช่ือบริษัท : บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 121/105 อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ ชั้นท่ี 39 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหำนคร 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : รับเหมำก่อสร้ำงและใหบ้ริกำรติดตั้งงำนระบบ 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2641-2100 

โทรสำร 0-2641-2030 , 0-2641-2029 
ทุนจดทะเบียน  : 450,000,000 บำท (จ ำนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 300,000,000   บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้  : ร้อยละ 32.65  
สถำนะท่ีเก่ียวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 
 
3)  นำยทะเบียนหุ้น 

บริษทัฯ ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
62 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  
 

4)  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
นำงสำวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6977 หรือนำยธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญำตเลขทะเบียน 6624 หรือนำงสำวกัญญำณัฐ  ศรีรัตน์ชัชวำล ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ีทะเบียน 6549 หรือ                    
นำยนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ีทะเบียน 8593 

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกัด  เลขท่ี 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทำวเวอร์ ชั้น18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี         
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
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6.2)  ข้อมูลส ำคญัอืน่ 

 -ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1) จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 4,588,195,610.65 บาท โดยมีทุนช าระแลว้ เป็นเงิน
จ านวน 4,588,195.610.65 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท 
 
7.2) ผู้ถือหุ้น 
1) โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
 กำรกระจำยกำรถือหุ้นตำมสัญชำต ิ

ผู้ถือหุ้นสัญชำตไิทย ผู้ถือหุ้นสัญชำตต่ิำงด้ำว 

นิตบุิคคล 
จ ำนวน
รำย 

% บุคคลธรรมดำ 
จ ำนวน
รำย 

% นิตบุิคคล 
จ ำนวน
รำย 

% 
บุคคล
ธรรมดำ 

จ ำนวน
รำย 

% 

104,412,745 20 1.93 5,251,374,098 12,447 97.29 41,469,202 3 0.77 621,144 13 0.01 
 

2) รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก  (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 

ช่ือผู้ถือหุ้น สัญชำต ิ
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ 

หุ้น % 
1. น.ส.พรนที    สมพงษช์ยักลุ ไทย 273,797,100 5.07 
2. นายทวศีกัด์ิ ศรีประจิตติชยั ไทย 269,000,000 4.98 
3. นายสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกลู ไทย 249,722,100 4.63 
4. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ ไทย 194,000,000 3.59 
5. นายพิชยั    วจิกัขณ์พนัธ์ ไทย 130,423,800 2.42 
6. นายเกียรติศกัด์ิ    ไตรตรึงษท์ศันา ไทย 107,791,000 1.99 
7. น.ส.อ าไพ  รัตนนาวนิ ไทย 101,818,100 1.89 
8.บริษทั  ไทยเอน็  วดีีอาร์ จ ากดั ไทย 101,757,626 1.89 
9. น.ส.ธนิกา    ตั้งพนูผลววิฒัน์ ไทย 99,300,493 1.84 
10. นายอนุพงศ ์   คุตติกลุ ไทย 87,963,300 1.63 
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3) กำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหุ้นบริษัทของกรรมกำร และผู้บริหำรในระหว่ำงปี 2560 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง จ ำนวนหลกัทรัพย์ทีถ่ือครอง (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธัวำคม 59 เพิม่ (ลด) สัดส่วนกำรถอืหุ้น
ในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 60 

1. ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
2.นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
3.นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมการ 198,485,900 154,000,000 44,485,900 3.68 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
5.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
7.นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
8.ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  –ไม่มี- - - - - 
9. นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
10. นางดวงกมล 
 

สุขเมือง 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  500,000 400,000 100,000 0.009 

(ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)      
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
11. นางวสิจัจา คชเสนา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 334 334 - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
12. นางลินจง ศรีสงคราม ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
13. นายสุรชาติ  อ่วมอุ่ม ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตและบริการ

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
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14. นายศรันย ์ เวยีงค ามา ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตและบริการ
ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
15. นายพรชยั  นุ่นละออง ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์

เหลก็และฝ่ายสนบัสนุนงานผลิต 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
 

7.3) กำรออกหลกัทรัพย์อืน่ 
  -ไม่ม-ี 

7.4) นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551  วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้
บริษทัฯ เปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตาม
กฎหมาย และบริษทัฯ ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งน้ีให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ใน
อนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นใน
การลงคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง (ปัจจุบันบริษัทฯ ออกหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภท
บุริมสิทธิ)  
 สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร/เงินปันผล ซ่ึงไดรั้บสิทธิการในการปฏิบติัการเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีบริษทัฯ 
ยงัให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ , สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริษทัฯ, พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในทุกๆปี สิทธิในการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมติัการลดทุนหรือเพ่ิมทุน 

 บริษทัฯ ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยไดดู้แลผูถื้อหุ้นมากกวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลส าคญัท่ี
เป็นปัจจุบนัผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การจดัให้มีบทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการ
ด าเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  
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8. โครงสร้ำงกำรจดักำร   
8.1)  คณะกรรมกำรบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัฯ (มหาชน) 
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

 1)  คณะกรรมกำรบริษัท 

1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   
2. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการ  
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ 
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ 
7. นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระ  
8. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 
8. นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ  
9. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการ และเลขานุการบริษทั 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการอิสระจะมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อขอความเห็นจากผูต้รวจสอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ ส าหรับการประชุมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมประจ าปี 2560 นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท 
 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒัน์ นายธวชั อนันต์ธนวณิช และ   
นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการสามคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และ                                   

มีประสบการณ์การท างานดา้นบัญชี หรือการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยมีนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดย
ท าหน้าท่ีสอบทานการด าเนินงานให้ถูกตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บังคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งสอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1.  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2.  นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3.  ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยมี นางสาวพชัรภรณ์  พุม่พวง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

3)    คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการท่ีดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด รวมทั้ งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  มีจ านวน 5 ท่าน  ประกอบดว้ย 

1. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ ประธานกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

4. นายชยันรินทร์ สายรังษี กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

5. นางวสิจัจา คชเสนา กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

4)  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 ด้วยบริษทัฯ ตระหนักถึงการจัดการท่ีดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด รวมทั้ งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.  นายวรัิช   มรกตกาล   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2.  นายธิติพงศ ตั้งพนูผลววิฒัน์        กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3.  ดร.วชิญะ  เครืองาม            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4. นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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5) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

 ด้วยบริษทัฯ ตระหนักถึงการจัดการท่ีดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตาม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด รวมทั้ งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ
บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  มีจ านวน 4 ท่าน  ประกอบดว้ย 

1. ดร.วชิญะ เครืองาม ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. นายวรัิช มรกตกาล             กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. นางวสิจัจา คชเสนา กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 โดยมีนางญาสุภสัสร  ธนเจริญยงฐิติ  ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดรั้บการแต่งตั้ง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 

8.2)  คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรระดบัสูง 
 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรมีจ านวน 3 ท่าน  และผู้บริหำรระดบัสูง มีจ านวน 6 ท่าน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

1.  นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 
4.  นางดวงกมล  สุขเมือง ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

(ลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
5. นางวสิจัจา คชเสนา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

6. นางลินจง ศรีสงคราม ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

7. นายสุรชาติ  อ่วมอุ่ม ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 
8. นายศรันย ์ เวยีงค ามา ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตและบริการผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

9. นายพรชยั  นุ่นละออง ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตผลิตภณัฑเ์หลก็และฝ่ายสนบัสนุนงานผลิต 
 โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ทั้งน้ี รายช่ือของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม  “ผูบ้ริหาร” 
ของ กลต. ตามประกาศท่ี ทจ.23/2551 ผูบ้ริหารระดบัสูงจะได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ด าเนินงานภายใตน้โยบายกล
ยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดไว ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการ
ในการก าหนดขอบเขตหน้าท่ี ท่ีชัดเจน  เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงทั้ง 9  ท่าน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี  
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1. ไม่มีประวติัการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา  

กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
บริษทัฯ มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ                 
ไม่ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2560  ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 8 คร้ัง โดยเป็น                     
การประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี 5 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 3 คร้ัง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 11 คร้ัง 
โดยเป็นการประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าทั้ งปี 12 คร้ัง ซ่ึงมีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 12/2560 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารติดภาระกิจ คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมทั้ งส้ินจ านวน 5 คร้ังโดยเป็น                     
การประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ทั้งปี 4 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 1 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่านล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการบริษทั มีเวลา
ศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และบริษทัฯ มีการประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2560 จ านวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 27 เมษายน 
พ.ศ. 2560 
 ในปี 2560 ได้มีการก าหนดการประชุมกรรมการประจ าปี 2560 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดงัน้ี  

 
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2560 
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 

คร้ังท่ี การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 วนัองัคารท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 วนัศุกร์ท่ี 17 มกราคม  พ.ศ. 2560 วนัพฤหสับดีท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
2 วนัศุกร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 วนัจนัทร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 วนัพฤหสับดีท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
3 วนัศุกร์ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 วนัจนัทร์ท่ี 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 วนัองัคารท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
4 วนัศุกร์ท่ี 28  เมษายน พ.ศ. 2560 วนัองัคารท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วนัองัคารท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
5 วนัพธุท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 วนัองัคารท่ี 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  
6 วนัศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
7 วนัจนัทร์ท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   
8 วนัพฤหสับดีท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
9 วนัศุกร์ท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2560   
10 วนัองัคารท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560    
11 วนัพฤหสับดีท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
12 วนัองัคารท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2560   
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คณะกรรมกำรบริษัท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1.นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 4/5 
2.นางพรรณี  จารุสมบติั 5/5 
3.ดร.วชิญะ เครืองาม 5/5 
 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ 2/2 
2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 2/2 
3. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 2/2 
4. นายชยันรินทร์  สายรังษี 1/2 
5. นางวสิจัจา  คชเสนา 2/2 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. นายวรัิช  มรกตกาล 2/2 
2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 2/2 
3. ดร.วชิญะ  เครืองาม  2/2 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

คณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1.ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 8/8 
2.นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 8/8 
3.นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์ 8/8 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 7/8 
5.นายวฒิุชยั    เศรษฐบุตร           8/8 
6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 7/8 
7.นางพรรณี จารุสมบติั 8/8 
8. ดร.วชิญะ เครืองาม 8/8 
9. นายวรัิช มรกตกาล 6/8 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1.ดร.วชิญะ  เครืองาม 6/6 
2. นายวรัิช   มรกตกาล 6/6 
3.นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร  6/6 
4.นางวสิจัจา  คชเสนา 4/6 
 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1.นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 11/12 
2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 11/12 
3.นายวฒิุชยั     เศรษฐบุตร           11/12 
 
8.3)  เลขำนุกำรบริษัท  
 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
และตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557  เม่ือ
วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้ ง นายวุฒิชัย  เศรษฐบุตร เป็นเลขานุการบริษัท  เพื่อท าหน้าท่ี จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น  รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ี
คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการ
บริษทั และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร ท่ีดูแลส านกังานกรรมการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุน
งานเลขานุการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย 
บญัชี หรือการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการบริษทั และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้น
รายงานประจ าปี 
 



                
         บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร         หน้ำที ่ 37  

8.4)  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและเปรียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน และในรูปของเบ้ียประชุมกรรมการ 
 
1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ  บริษทัฯ เสนอดงัน้ี 
 

 

 
กรรมกำร 

ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2560 (บำท)  ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2561 (บำท)  

ค่ำตอบแทน
รำยเดอืน 

ค่ำเบีย้
ประชุมรำย

คร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อืน่ๆ 

ค่ำตอบ 
แทน
รำย
เดอืน 

ค่ำเบีย้
ประชุมรำย

คร้ัง 

โบนัส/
บ ำเหน็จ 

ผลประโยชน์
อืน่ๆ 

 1)  คณะกรรมกำรบริษทั  

ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
กรรมการ  20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ    
ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 3) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี-   ไม่มี 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี-   ไม่มี 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 4) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ด ี  
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
 5) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียง  

ประธานกรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง 

-ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หมายเหตุ   
1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายใหก้บักรรมการตามต าแหน่งท่ีไดรั้บคา่ตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น 
 และกรรมการบริษทั ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไดรั้บเงินเดือนประจ าจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
2.  ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนใชอ้ตัราเดียวกนักบัอตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษทัฯ เห็นวา่ยงัมีความ
 เหมาะสมจึงใชอ้ตัราเดิมอยู ่
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ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
 ก. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
จ านวน 3,650,000 บาท   

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนเงินค่าตอบแทนปี 2560 (บาท/ปี) 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

กรรมการก ากบั
ดูแลความเส่ียง 

กรรมการ 
สรรหา 

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียประชุม 

1.ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 960,000 80,000 - - - - - 1,040.000 
2.นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 600,000 80,000 - - - 20,000 - 700,000 
3.นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลวิวฒัน์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - - - - - - - - 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูจ้ดัการ - - - - - - - - 
5.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการกรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั - - - - - - - - 
6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - 70,000 600,000 40,000 - - - 710,000 
7.นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 80,000 240,000 50,000 - - - 370,000 
8.ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 240,000 80,000 - 50,000 60,000 - 20,000 450,000 
9. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ 240,000 60,000 - - 60,000 - 20,000 380,000 

รวมทั้งส้ิน 2,040,000 450,000 840,000 140,000 120,000 20,000 40000 3,650,000 
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ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  
 บริษทัฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในรูปของดชันีวดัผล (Key Performance Index: KPI) ท่ีได้
ก าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานท่ีเสนอต่อกรรมการผู ้จัดการซ่ึงเช่ือมโยงกับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

ค่าตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
จ านวน
ราย 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวน
ราย 

จ านวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนรวม 9 21,059,960.60 10 20,470,321.44 10 17,091,741.10 
โบนสั และ  
เงินรางวลั 

9 - 10 159,280.15 10 1,444,590.00 

รวมทั้งส้ิน 21,059,960.60 10 20,629,601.59 10 18,536,331.10 

 
หมายเหตุ  :  1.  “ผูบ้ริหาร” ในท่ีน้ีหมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
   ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ค่ำตอบแทนอืน่ 
ค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริษทั -ไม่มี- 
ค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
    จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 9 579,054.60 10 561,673.47 10 428,543.10 
รวมทั้งส้ิน   9 579,054.60 10 561,673.47 10 428,543.10 

บุคลำกร 

จ ำนวนบุคลำกรหรือพนักงำน   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีพนกังานทั้งหมด  961 คน ดงัน้ี 
สำยงำนหลกั จ ำนวนพนักงำน (คน) 
ส านกับริหาร 6 
ธุรการและบริการองคก์ร 51 
ทรัพยากรบุคคล 5 
บญัชีและการเงิน 25 
ขายบริการและออกแบบ 438 
โรงงานผลิต 436 
รวม 961 
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ค่ำตอบแทนของบุคลำกรหรือพนักงำน   

  ใน ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน                        
ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินประกนัสังคม และเงินไดอ่ื้นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่จ านวนพนกังาน
ทั้งหมดเท่ากบั 212,674,301.59 บาทในปี 2559 และ 256,931,600.68  บาท ในปี 2560 ตามล าดบั 

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยใช้ช่ือว่ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ กสิกรไทยทรัพยม์ั่งคง ซ่ึงจด

ทะเบียนแลว้” ซ่ึงจดทะเบียนตามพระราชบัญญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการ
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย 
  อน่ึง บริษทัฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุนทุกเดือน
เท่ากนัร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส าหรับปี 2559 จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นเงินจ านวน 4,071,596.01 บาท และ
ปี 2560 จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นเงินจ านวน 4,675,393.05 บาท  

 

ข้อพพิำทด้ำนแรงงำนทีส่ ำคญัในช่วง  3  ปีทีผ่่ำนมำ 

  -ไม่มี – 
 

นโยบำยพฒันำบุคลำกร 
บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัของพนกังานทุกระดบัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานทุกคน

โดยบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพระดบัมืออาชีพและเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพ
อยา่งเต็มความสามารถ ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานในทุกระดบัอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ืองเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนพนักงานให้มีความกา้วหน้าตามสาย
อาชีพไปพร้อมกบัความส าเร็จขององคก์รการสรรหาและความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานแผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดั
แผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากข้อมูล และความจ าเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560 บริษัทฯ                
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพฒันาบุคคลเป็นจ านวนเงินรวม 807,265.00 บาท กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัในการพฒันา
บุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหาโดยไดย้ึดถือหลกัการวา่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานตอ้งมีความโปร่งใส
และด าเนินการดว้ยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการก าหนดคุณลกัษณะของพนกังานจาก
ลกัษณะงานพร้อมทั้งระบุวฒิุการศึกษาประสบการณ์ความเช่ียวชาญและขอ้ก าหนดอ่ืนๆของแต่ละต าแหน่งงานอยา่งชดัเจน
และจะคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้สู่กระบวนการทดสอบขอ้เขียนและการสัมภาษณ์โดยผูบ้งัคบับญัชาตาม
สายงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงพนกังานท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งและเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีทั้งน้ีเม่ือมีต าแหน่งงาน
ท่ีวา่งหรือต าแหน่งงานใหม่ๆเกิดข้ึนเพ่ือใหโ้อกาสในการพฒันาความกา้วหนา้ในการท างานกบัพนกังานเดิม บริษทัฯ จะเปิด
โอกาสใหก้บัพนกังานภายในเป็นอนัดบัแรกหากไม่มีผูใ้ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคดัเลือกจากบุคคลภายนอก 

นอกจากน้ีพนกังานใหม่ทุกคนจะไดเ้ขา้รับการปฐมนิเทศเพ่ือใหพ้นกังานไดรู้้จกัและรับทราบถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการท างานของตนเองรวมไปถึงฝ่ายต่างๆในองคก์รซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง
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และสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคอี์กทั้งบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการให้โอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงาน
แก่พนกังานตามเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพเพ่ือรักษาคนเก่ง และคนดีให้อยูก่บัองคก์รการพฒันาความสามารถบริษทัฯ 
มีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพฒันาพนักงานทั้ งน้ีเพ่ือพฒันาทักษะในการท างานของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ิมพูนและต่อเน่ืองโดยไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยหลกัสูตรการฝึกอบรมแต่ละ
หลกัสูตรบริษทัฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามต าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคนและสอดคลอ้งกับความรู้
ความสามารถและลกัษณะงานเพ่ือใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ จดัให้มี
การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รครอบคลุมหลกัสูตรในดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตาม
สายอาชีพ  อาทิ  หลกัสูตรดา้นวศิวกรรมและซ่อมบ ารุงหลกัสูตรดา้นการเสริมสร้างและพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตร
การบริหารจดัการระบบคุณภาพและความปลอดภยัหลกัสูตรดา้นการเงินการบญัชีและการตรวจสอบภายในหลกัสูตรดา้น
การบริการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัสูตรพ้ืนฐานทัว่ไป อบรมหลกัสูตรกฎหมายก่อสร้าง และอบรมหลกัสูตร
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็นตน้โดยบริษทัฯ มุ่งหวงัและสนบัสนุนใหพ้นกังานท่ีเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กรหรือการฝึกอบรมภายนอกองคก์รไดมี้โอกาสแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปยงัพนกังานคนอ่ืนดว้ยเพ่ือใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ภายในองคก์รในรูปแบบของการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
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ซ่ึงหลกัสูตรทำงบริษัทฯ ได้จดัให้มกีำรอบรมภำยในองค์กร และมรีำยช่ือหลกัสูตรทีจ่ดักำรอบรมดงัต่อไปนี ้
1) หลกัสูตร Coaching Free 
2) หลกัสูตร Cost Reduction 
3) หลกัสูตร Professinal Excel Advance Essential Workshop (Advance Level)  
4) หลกัสูตร Coaching การตลาดและการขาย คร้ังท่ี 1 
5) หลกัสูตร Coaching การตลาดและการขาย คร้ังท่ี 2 
6) หลกัสูตร มาตราฐานขอ้ก าหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตราฐาน ISO 9001:2015 
7) หลกัสูตร ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
8) หลกัสูตร ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
9) หลกัสูตร การเขียน WI (ERP) 
10)หลกัสูตร Coaching การตลาดและการขาย คร้ังท่ี 3 
11)หลกัสูตร Coaching การตลาดและการขาย คร้ังท่ี 4 
12) หลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 
13) หลกัสูตร มูลค่าความสูญเสีย 
14) หลกัสูตร Coaching การตลาดและการขาย คร้ังท่ี 5 
15) หลกัสูตร การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน คร้ังท่ี 1 
16) หลกัสูตร มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ผูต้รวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 
17) หลกัสูตร กระบวนการสร้างและพฒันาทีมงาน 
18) หลกัสูตร Coaching การตลาดและการขาย คร้ังท่ี 6 
19) หลกัสูตร คปอ. 
20) หลกัสูตร ภาวะผูน้ าองคก์รสมยัใหม่ 
21) หลกัสูตร โครงการลดตน้ทุน 
22) หลกัสูตร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 
23) หลกัสูตร ผูใ้ชง้านเครน (ป้ันจัน่เหนือศรีษะ) 
24) หลกัสูตร SketchUp ส าหรับงานก่อสร้าง 
25) หลกัสูตร การสร้างโมเดล 3 มิติดว้ย Profile Builder และการประเมินราคาก่อสร้างแบบ Realtime  
 ดว้ย Sketchup 
26) หลกัสูตร ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
27) หลกัสูตร ดบัเพลิงขั้นตน้ 
 

และทำงบริษัทฯ ได้มกีำรจดัอบรมภำยนอกองค์กร โดยมรีำยช่ือหลกัสูตรทีจ่ดักำรอบรมดงัต่อไปนี ้
1)  หลกัสูตร สรุปการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ TFRS  
2)  หลกัสูตร ขอ้ควรรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 
3)  หลกัสูตร โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ 
4)  หลกัสูตร กลยทุธ์การจดัซ้ือแบบมืออาชีพ 
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5)  หลกัสูตร ส าหรับผูบ้ริหารท่ีอยูอ่าศยัไตรมาส 1/2560 
6)  หลกัสูตร AC.WT 3%   
7)  หลกัสูตร หวัหนา้หน่วยงานความปลอดภยั 
8)  หลกัสูตร Intermart Asean 2017 
9)  หลกัสูตร Digital Transformaition Workshop 
10) หลกัสูตร IR Professional Training 2017 
11) หลกัสูตร การบริหารงานก่อสร้างอยา่งมืออาชีพดว้ยเทคนิค BIM 
12) หลกัสูตร ลดตน้ทุนการผลิตดว้ย Material Flow Cost Accounting 
13) หลกัสูตร BPC Solution Summit 2018 
14) หลกัสูตร ขอ้ควรรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน 
15) หลกัสูตร สิทธิประโยชน์และหลกัเกณฑ ์การอนุมติั การแกไ้ข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI 
16) หลกัสูตร โครงการอบรม หลกัสูตร การพิจารณาขอ้มูลดิน ปัญหาฐานราก และการแกไ้ข 
17)  หลกัสูตร โครงการพฒันาผูน้ าวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 4 
18)  หลกัสูตร กระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร รุ่น1 
19)  หลกัสูตร วธีิปฎิบติัและกระบวนการจดัซ้ือต่างประเทศ 
20)  หลกัสูตร โครงการอบรมพ้ืนฐานความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา 
21)  หลกัสูตร รู้ทนัเขา้ถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส าคญัและเขา้ใจรายงานของผูส้อบบญัชีรุ่น2  
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
9.1  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
7/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมติัให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบติัตามเป็นประจ า รวมถึง บริษทัฯ จะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้ก าหนดทุกประการ  
 ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงาน
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จ านวน 8 ขอ้ใหม่ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ า (governing body) 
ประโยชน์ และหลกัปฏิบติัของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน และไดป้ระเมินการปฏิบติัตาม CG 
Code ในภาพรวมแลว้ โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นผูป้ระเมิน
และอธิบายเบ้ืองตน้ 
 
9.2  คณะกรรมกำร 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้ งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) คณะกรรมกำรบริษัท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่านดงัน้ี  

รำยช่ือคณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 
2.นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 
3.นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 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 

วำระกำรด ำรงและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัท 
 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบ
ก าหนดออกตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้ในการประชุมผูถื้อ
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หุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษัท ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้ น                         
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทั 
อาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1)  การตาย 
2)  การลาออก 
3)  การขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่  ดว้ย บริษทั (มหาชน) จ ากดั 
หรือ มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น
ผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี  
     (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่  
   นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง) 
5)  ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก   
6)  กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการ 
     บริษทัฯ 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทั วา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั 
แต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่น
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 
อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้ งเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้
คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัธนาคารและตามระเบียบวาระท่ี

ก าหนดไว ้
5. ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท    
1)  บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ
 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และ ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึง
 การก ากบัดูแลกิจการอยา่งมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
2)  มีอ านาจพิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามท่ีก าหนดใน พระราชบญัญติั บริษทั(มหาชน)
 จ ากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึง



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
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 ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพย ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
 ถือหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 
3)  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากออกตามวาระมีอ านาจพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่ง
 ท่ีว่างลง รวมทั้ งมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 เป็นตน้  ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบตัรรวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และการจดัการ
 ของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินงานดงักล่าว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
 ไดใ้หไ้ว ้โดยทบทวนอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 
4)  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบายทิศทางกลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
 บริษทัฯ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการควบคุมดูแล บริหารงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัในเครือ 
5)  ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
6)  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษทัฯ หรือ
 กิจการต่างๆ 
7)  พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอยา่ง สม ่าเสมอ และดูแลระบบกลไก
 การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  
8)  ด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ี  เช่ือถือได ้ตลอดจนดูแลให้มี
 ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม 
9)  ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัฯ และบริษทั
 ยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  “ ขอ้ตกลง ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัวญิญูชนจะพึงกระท า
 กบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีฐานะเป็น
 กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ” 
10) ก าหนด แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ และระเบียบต่างๆ ของบริษทัฯ 
11) พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  ตามท่ีเห็นสมควรภายใตบ้ทบญัญติั
 ของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และ สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
12) ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีส้ินปีของ บริษทัฯ และก าหนดให้มี
 การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือมีความจ าเป็น 
13) จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปีในรูปแบบการประเมินทั้งคณะเพ่ือใช้
 เป็นกรอบในการทบทวนภาคปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  
14) พิจารณาและอนุมติักิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอนัเก่ียวกบับริษทัฯ หรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการ นั้นๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
 แก่บริษทัฯ เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี 
 ในกรณีท่ีการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 (ตามประกาศ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั
 ฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกรรมการท่านนั้น หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ ไม่มีอ านาจ
 ในการอนุมติัการด าเนินการในรายการดงักล่าว 
      ก.  เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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      ข.  เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาด 
          หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
  เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ี
เขา้ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ี                     
เขา้ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
ข.  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัฯ อ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
ค.  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี 
     ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการของ  
     บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ง.  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
จ.  การเพ่ิมทุน ลดทุน การออกหุน้กู ้
ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษทัฯ  

การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก าหนดของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ี
กรรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  กรรมการ หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อผูบ้ริหารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

ซ่ึงในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน และอนุมติั วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย และ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงทบทวนนโยบายท่ีส าคญัใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เช่น นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามดูแลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษทัฯไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกปี คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มีการรายงานผลประกอบการ
ทางการเงินของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ แบบประจ าปี โดยเฉพาะในส่วนของ
เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

1)  ก าหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรืออยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น (รายละเอียดตารางการก าหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจ าปี                
พ.ศ. 2560 ระบุในหนา้ท่ี 34) กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ไดมี้การประชุมบริษทัฯ ควรส่งรายงาน ผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการ
ทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้
อยา่งต่อเน่ือง และทนัการณ์ส าหรับการประชุม 

2)  ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 
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3)  เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ ก่อนการประชุมเพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเขา้
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้ 

4)  ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าท่ีดูแลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ
ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเดน็ท่ีส าคญั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

5)  ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชุมระหวา่งการ
พิจารณาเร่ืองนั้นๆ 

6)  การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก และหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 
7)  ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 
8)  คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวา่งกนัเอง ตามความ

จ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

9)  เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทัฯสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมกำร  มีดงัน้ี 
 ให้บริษทัฯ มีกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่า  5  คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูต่าม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา  เป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
 

กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพนับริษัทฯ 
 ประกอบดว้ย นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์, ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช และนายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการสามคน
น้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
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แผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ำยบริหำร  
  คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการบริหารงานของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตลอดจนการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะน ามาซ่ึงการเติบโตและกา้วหน้าขององค์กรอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงได้เร่ิมจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งข้ึนเป็นคร้ังแรก และจะท าการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกๆ ปี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ โดยแผนสืบทอดต าแหน่งน้ีไดก้ าหนดขั้นตอน และกระบวนการสืบ
ทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารซ่ึงเป็นต าแหน่งสูงสุดองคก์ร และ ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มี
ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัขององคก์รต่อไปในอนาคต 
 
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง 
1.  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ 
3.  ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ 

  
วำระกำรด ำรง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 2551 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งตาม แต่ละกรณี 
ดงัน้ี 

- การตาย 
- การลาออก 
- การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษทั 
- การพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
- การพน้สภาพการเป็นกรรมการอิสระ 

 ทั้ งน้ี   กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้ งต่อไปได้อีกวาระหน่ึงตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัท แต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
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ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควร ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผย
 ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ
 กระบวนการควบคุมภายใน 
3) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 และนโยบายการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น  อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
 รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
4) สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
 ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ
 ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย
 ปีละ 1 คร้ัง 
6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
 บริษทัฯ 
7)  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
 นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

7.1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
7.2)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
7.3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
  แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
7.4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
7.5)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
7.6)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
7.7)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน     
7.8) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ 
7.9) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
  จากคณะกรรมการบริษทั                                                                                                                                                                                         

8) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบติังาน
 ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ี
 เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 52 

 
 

9) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่ มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ
 มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
 คณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 9.1) รายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 9.2) การทุจริต คอร์รัปชัน่หรือส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
 9.3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
   กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
   หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
 ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านั้นต่อส านักงาน
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
10) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณา
 อนุมติั 
11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ จะจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอด
ทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น (รายละเอียดตารางการก าหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้า
ประจ าปีพ.ศ. 2560 ระบุในหน้าท่ี 34) และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมเติม หากจ าเป็นในวาระท่ีเก่ียวข้องอาจมี                      
ฝ่ายบริหารหรือผูส้อบบญัชีหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 
3.)    คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ดงัรายช่ือ
ต่อไปน้ี 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง ต ำแหน่ง 
1. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
5. นางวสิจัจา คชเสนา  กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นผูแ้ทนจากสายงานต่างๆ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย จ านวน 3 ท่าน และจะพน้ต าแหน่ง
ไดเ้ม่ือ 

1) การตาย 
2) การลาออก  
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3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  
 คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง ประกอบด้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการ  หรือ กรรมการอิสระ 
กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และ/หรือคณะเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงสามารถแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ 1 ท่าน ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
 1.  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์รทั้งความเส่ียง
จากภายนอกและภายในองคก์รโดยครอบคลุมอยา่งนอ้ย  5 ประการดงัน้ี  

-  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
-  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
-  ความเส่ียงดา้นการเงิน  
-  ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 
-  ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 2.  ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียง
โดยรวม โดยใหก้ารประเมิน การติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 3.  ก าหนดกลยทุธ์ โครงสร้างขององคก์ร และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ  
 4.  ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัเป็นเกณฑ์ใน
การปฏิบติังานในสถานการณ์ตามเส่ียงแต่ละประเภท 
 5.  ก ากบัดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยทุธ์ และวธีิปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่กลยทุธ์การบริหาร
ความเส่ียงได้น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง ต่อการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีก าหนดตลอดจนควบคุม และก ากบัดูแลในภาพรวม 
 6.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานประเมิน และติดตามความเส่ียงทัว่องคก์ร 
 7.  คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงตอ้งรายงานผลการด าเนินการในการบริหาร และจดัการความเส่ียง รวมถึง
สถานะความเส่ียงในแต่ละหัวขอ้ท่ีก าหนดไวต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความมัน่ใจว่า
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ และตระหนักถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสถานการณ์ด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 
 8.  พิจารณา และปรับปรุงกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 9.  เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
 1.  องค์ประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกคณะกรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง 
 2.  ก าหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง  
 3.  คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงอาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเขา้ร่วมการ
ประชุมไดต้ามความจ าเป็น 
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 4.  การลงมติในเร่ืองใดตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้น ๆ 
   เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม 
ได้แก่  การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บักรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงทุกท่าน ในระยะเวลาท่ีเพียงพอก่อนวนัประชุมหรือ
อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการประชุม และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงภายใน 14 
วนัท าการ ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน 
4) คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน   
ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วำระกำรด ำรงและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะประกอบดว้ย
กรรมการ และผูบ้ริหารอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ ซ่ึงกรรมการอิสระตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนอาจไดรั้บการแต่งตั้ งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า
เหมาะสม 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่ง เม่ือ 
 1) การตาย 
 2) การลาออก  
 3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1) 
หรือ 2) หรือ 3) ไดโ้ดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนกรรมการท่าน
เดิมซ่ึงจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงตนแทนเท่านั้น 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  1 คน ท าหนา้ท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

ต ำแหน่ง 

1. นายวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 55 

 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ และพจิำรณำค่ำตอบแทน  มีดงัต่อไปน้ี 
1.  ด้ำนกำรสรรหำ 

1)  ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูมี้อ  านาจในการจัดการเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั  
2)  คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  และผูมี้อ  านาจในการจดัการให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา 

 ทั้งน้ีในการเสนอช่ือกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาถึงประสบการณ์
อย่างน้อยดา้นหน่ึงดา้นใดท่ีส าคญัส าหรับคณะกรรมการบริษทั เช่น การขาย การเงิน บริหารธุรกิจการตลาด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถท่ีจะช่วยให้การด าเนินการของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งข้ึน ความสามารถในการด าเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล 
ความสามารถในการคิดอยา่งมีกลยทุธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผูน้ า รวมทั้งความช านาญในวิชาชีพ
ระดบัสูง และความซ่ือสตัยต์ลอดจนมีคุณสมบติัส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3)  เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
4)  ทบทวน และสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง และความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจ าทุกปี โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

2. ด้ำนค่ำตอบแทน 
 1)  ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนรวมถึงเสนอค่าตอบแทน
ส าหรับต าแหน่งกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนโปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อใหน้ าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
    2)  ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั และผูมี้อ านาจในการจดัการเพื่อพิจารณาผลตอบแทน
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 3)  เปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจดัท ารายงานการ
พิจารณาค่าตอบแทนโดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายการด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 4)  เสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั
เพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
3. ด้ำนอืน่ๆ 
 1)  ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรโดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผล                             
การด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบตัร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 1)  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัประชุมเม่ือตอ้งการสรรหากรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร
หรือเม่ือมีเร่ืองการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
 2)  ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงจะให้เลขานุการส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ                        
การประชุม และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีระบบการจดัเก็บอยา่งดี สืบคน้ง่ายและไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ผ่านท่ีประชุมไดโ้ดยพร้อม
ให้คณะกรรมการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้และจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุมพร้อมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัรวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป    
  3)  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึง 
จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 
 4)  ก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 5) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะกระท าโดยถือตามเสียงขา้งมาก 
 
5)  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน  
ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี ต ำแหน่ง 
1. ดร.วชิญะ เครืองาม ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายวรัิช 
3. นายวฒิุชยั 
4. นางวสิจัจา 

มรกตกาล 
เศรษฐบุตร 
คชเสนา  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

วำระกำรด ำรงและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสม

อยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน ทั้งน้ีประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี สามารถแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 1 ท่าน เพื่อท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก ในกรณีท่ีกรรมการรายใดพน้
จากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ ใหเ้ลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีต าแหน่งวา่งลง โดยใหก้รรมการท่ี
เขา้มาแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัเวลาท่ีเหลือของ กรรมการท่ีตนเขา้ท าหนา้ท่ีแทนนั้น 

 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะพน้ต าแหน่งไดเ้ม่ือ 
  1) การตาย 
  2) การลาออก 

    3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
1. พิจารณา ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนกังาน และดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบั  

2.  พิจารณา ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัให้มีการ
ปฏิบติัในทุกระดบั ตลอดจนดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

3.  ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
4.  ส่งเสริมและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทัฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูบ้ริหาร และ

พนกังาน เป็นไปตามนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5.  ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการก ากับดูแลและก ากบัการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ 

นโยบาย และกระบวนการปฏิบติัท่ีไดว้างเอาไว ้ 
6.  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มอบหมาย 
7.  รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 8.    พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
  เพื่อพิจารณาอนุมติั 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

1.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
2.  ในการประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

ครบองคป์ระชุม 
3.  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด จะตอ้งงดแสดงความคิดเห็น และออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 
4.  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่าใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียง

หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด โดยขณะท่ีมีการลงมติ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
5.  เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม มีการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั 
จดัเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป   
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6) คณะกรรมกำรบริหำร  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำร ต ำแหน่ง 
1. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

 
วำระกำรด ำรงและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ  คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตาม ค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีเลขานุการ
บริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เวน้แต่คณะกรรมการบริหาร จะมอบหมายเป็นอยา่งอ่ืน 

กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัซ่ึงกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1) การตาย 
2) การลาออก 
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี
ต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริหารมีจ านวนกรรมการครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร มีดงัต่อไปน้ี 
1. มีหน้าท่ีเสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ แผนงาน

โครงการต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
2. บริหารธุรกิจของบริษทัฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดว้างไวค้วบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย นโยบายและ ของบริษทัฯ ควบคุมดูแลใหก้ารบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามก าหนด 
3. ด าเนินการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโดยทัว่ไปของบริษทัฯ ศึกษา พิจารณา และติดตามการด าเนินการ

เร่ืองต่างๆ ของบริษทัฯ เช่น การลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การเขา้ร่วมทุน การ
ใหกู้ย้มืเงินหรือค ้าประกนั 

4. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม และรายงานผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินใหแ้ก่กรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

5. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
6. พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
7. พิจารณาสอบทานรายการ เก่ียวกบัการลงทุนและจ าหน่ายทรัพยสิ์น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และ

การบริหารงานทัว่ไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ ภายในขอบเขต อ านาจท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 
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8. ก ากบัดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในกลุ่ม
ก่อนท่ีจะมีการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ 

9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในกิจการท่ีนอกเหนือจาก
ธุรกิจปกติของบริษทัฯ  

10. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
11. คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให ้ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจใน การด าเนินการในเร่ือง

ใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุ มัติรายการของ
คณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอ านาจตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน การอนุมติัรายการใดๆ ตอ้งเป็นไปตามนโยบายและ
ขั้นตอนตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานก ากบัดูแล 

12. พิจารณาวา่จา้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็น 
13. มีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั มาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง 
14.  รายงานผลการปฏิบติังานท่ีส าคญัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคญัต่างๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯ ควรไดรั้บทราบ 
15. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณา

อนุมติั 
 16. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร 

1.  คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และ
กรรมการบริหารจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น (รายละเอียดตารางการก าหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้า
ประจ าปีพ.ศ. 2560 ระบุในหนา้ท่ี 34) 

2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวน
กรรมการจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

3. มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคป์ระชุม ทั้งน้ี 
กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  

4. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารส่งหนงัสือนัด
ประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมการบริหารไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ตอ้งมีหนังสือนัดประชุมเพ่ือพิจารณา
เร่ืองเร่งด่วนดงักล่าว มีการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 
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ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

1. ประธานหนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบติังานประจ าตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของ
 บริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใต้
 กรอบของกฎหมายและขอบเขตอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด   

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจัดท า เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้ ง
 ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. ประธานหนา้ท่ีบริหารไดรั้บมอบอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีปฏิบติัไปตามปกติธุรกิจได ้
4. ประธานหนา้ท่ีบริหารตอ้งน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการลงทุนในการพฒันาโครงการใดๆ ท่ีไม่อยู่

 ในนโยบายประจ าปีของบริษทัฯ 
5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประโยชน์

 ต่อกิจการ 
6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 
7. พิจารณาวา่จา้งการปรับเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนตามต าแหน่งงาน รวมถึงโบนสัให้กบัผูบ้ริหาร และ

 พนกังานของบริษทัฯ ทุกล าดบัขั้น 
8. พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินอ านาจ

 สัง่การของฝ่ายงานนั้นๆ 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคราว 
10. พิจารณาการด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัรายการระหวา่งกนั ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

 และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
11. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจ าปีเพื่อ

 เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่ประธานหนา้ท่ีบริหารนั้น จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีมี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียของ
ประธานหนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต.) ประธานหนา้ท่ีบริหารหรือผูท่ี้
ได้รับมอบหมายไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการดังกล่าว โดยประธานหน้าท่ีบริหารจะตอ้งน าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาต่อไป 
  นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการท ารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การท ารายการ
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือปฏิบติัการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศ
ดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 
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9.3)  กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงสุด 
(1) นิยำมกรรมกำรอสิระของบริษัทฯ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม 
 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูมี้
 อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
 ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา  มารดา 
 คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
 ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การท ารายการทางการคา้ท่ีเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการการเช่า หรือ
 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
 รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนักบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
 ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่   
 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผู ้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่                   
 บริษทัย่อย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
 นอ้ยกวา่ 2 ปี  ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
   และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบ
   บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่
   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
 ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 ทั้ งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่ 
 กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
 ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
 ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
 บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   

9.  กรณีท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
 บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บใน
 แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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(2) กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสูง 
(2.1)  กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ 

 ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นท่ี
จะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั 
เพ่ือก าหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ รวมถึงมี
คุณสมบติัขั้นต ่าตามหัวขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป        
 บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย 3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี    
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย                    
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อน
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
 3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี)    
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่
ค  าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้
รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบั
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระ
ต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ี เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
 ภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั    
 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะ
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ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้ แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ  
 7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ     

8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 
 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 10.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้    
 11.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัฯ จดทะเบียน
ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้พร้อมกบั
การรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ 

(2.2) กำรสรรหำกรรมกำร 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และ
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งหน่ึงในสามตามอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวน 1ใน 3 นั้น  โดยกรรมการท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ใหม่ได ้ทั้งก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ  ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

 กรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
 จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
 จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการ
จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทน  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 บริษทัฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้ งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึง
คุณสมบติัในเร่ืองของอาย ุแต่บริษทัฯ จะค านึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ท่ีจะอุทิศให้กบับริษทัฯ รวมทั้งความสามารถใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส าคญั 
 

(2.3) กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุ้น โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ             
ซ่ึงมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 
อยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้อบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

(2.4) กำรสรรหำผู้บริหำร 
 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเหมาะสมท่ีจะได้รับ                        
การคดัเลือกเพ่ือมาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  
 
9.4)   กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติันโยบายการก ากบัดูแล
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีการก ากับดูแลการด าเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วม ให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้ งระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ                      
อยา่งต่อเน่ืองและมีการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเน่ือง  
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โดยมีนโยบายและการบริหาร การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัฯร่วม (ปัจจุบนัและหรือ
หากจะมีในอนาคต) ดงัน้ี 
นโยบาย 

 บริษทัฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) 
และความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าท่ีสามารถอธิบายและช้ีแจงได ้(Accountability) 

 บริษทัฯ จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 
 บริษัทฯ จัดให้มียึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of 

Conduct and Code of Ethics) 

 บริษทัฯ สร้างความเจริญเติบโตให้กบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะ
ยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนประกอบ 
ประสานดุลยภาพท่ีดี ระหวา่งความแตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัฯ ดว้ยความ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักนั บริษทัฯ มีนโยบายท่ี
จะไม่เขา้แข่งขนัในธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียของทั้งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัฯ ร่วม    

 บริษทัฯ มีความส านึกรับผิดชอบในภาระหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถ ส าหรับการ
กระท าของตนท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

ดา้นการบริหาร 
 พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือ

ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแล และ
ควบคุมการด าเนินธุรกิจ  

 รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือรับทราบ 
 ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและการด าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ขอ้มูล และการด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยง และ/หรือการได้หรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ ใน
กรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัของบริษทัฯ ดงักล่าว เช่น การเพ่ิมทุน/ลดทุน การเลิกบริษทัฯ ให้ น าเสนอ
เร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติัการด าเนินการใดๆ  

ทั้ งน้ี ในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี                   
อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองคก์รให้มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแนวของบรรษทัภิ
บาล เพ่ือสร้างกลไกการควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมัน่ใจต่อ                    
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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9.5)  กำรก ำกบัดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
         บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการก ากับการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินกิจการ และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดรั้บ
ข่าวสารท่ีเท่าเทียมกนับริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบาย ในการเปิดเผยขอ้มูล รายงานทางการเงิน และการด าเนินงาน โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 
  1.  เปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลการประกอบการของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพียงพอ เช่ือถือได้  ทันเวลา และสม ่าเสมอ ให้กับผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบุคคลทั่วไป บริษัทฯ                       
ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งเคร่งครัด กรรมการและผูบ้ริหาร เม่ือมีการ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพย ์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)       
พ.ศ. 2551 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบภายในเวลาท่ีก าหนด 
  2.  ในการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะตอ้งไม่เปิดเผย
ขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และ
จะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือ
ใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน   
  3.  การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง บริษทั
ฯไดมี้การก าหนดการป้องกนัโดยการจ ากดัใหรั้บรู้ขอ้มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 
 การกระท าฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯถือวา่เป็น
การปฏิบติัขดักบันโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ตอ้งมีโทษทางวินัยอยา่งร้ายแรง และยงัมีความผิดตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2551    
  **โดยก าหนดไวใ้นคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและขอ้บังคบัการปฏิบัติงานของบริษทัฯ เพ่ือเป็นท่ี
รับทราบและปฏิบติัตาม  
 

9.6)  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560  มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง  

1)  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 
2)  นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624  
3) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 
4) นายนรินทร์ จูระมงคล     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593  
แห่งแกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ และเป็น

ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูอ้นุมติัหากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั จ าเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบ
การเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย 
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(หน่วย : บำท)         บริษัท เจนเนอรัล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  ปี  
1. ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญชี   2,100,000   2560 
     1,975,000   2559   
     2,370,000   2558    
2. ค่ำตอบแทนอืน่ๆ *   119,893    2560   
     114,865    2559   
         109,395    2558  
หมายเหตุ :  ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเรียกเก็บเป็นค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าท่ีพกั               
 เป็นตน้ 
 

กำรปฏิบัตติำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด าเนินธุรกิจ

ใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือให ้  การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละมีธรรมภิบาลท่ีดี ตลอดจนสามารถเป็นท่ีไดรั้บ  การยอมรับต่อสาธารณชน
ได ้คณะกรรมการบริษทั จึงไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และให้มีการทบทวนนโยบายรวมถึงการปฏิบติัตาม
นโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี  

ทั้งน้ีคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดน้ าหลกัเกณฑ์การส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ
บริษทัฯ จดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการ กลต. มาเป็นตน้แบบในการด าเนินงานการสร้างระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ส าหรับนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

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

 ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั     
มีมติรับทราบรายงานหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี  2560 (CG Code) จ านวน 8 ข้อใหม่                   
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีใน
ฐานะผูน้ า (governing body) ประโยชน์ และหลกัปฏิบติัของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน และได้
ประเมินการปฏิบติัตาม CG Code ในภาพรวมแลว้ โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี เป็นผูป้ระเมินและอธิบายเบ้ืองตน้ 
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยตระหนักว่าผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุม
บริษทัฯ ผา่นการแต่งตั้งคณะกรรมการใหท้ าหนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ 
 สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้คือการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ี
มีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพ่ิมทุน การจดัสรรเงินปันผล และ
อนุมติัรายการเก่ียวโยงต่างๆ ผูถื้อหุ้นยงัไดรั้บสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งก าไร  หรือเงินปันผล 
รวมถึงการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯจะไม่ท าการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ   
ผูถื้อหุน้ โดยมีแนวทางการปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1. บริษทัฯไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัฯ 
เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารประกอบให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่ง
น้อย 7 วนั โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่าง
ชดัเจน 

2. บริษทัฯ ไดน้ าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และใน Website ของบริษทัฯ ก่อนล่วงหนา้วนัประชุมฯ เป็นเวลา 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมฯ 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในท าเลท่ีการเดินทางสะดวก มีการอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้น     
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุ้น และมีการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับ
คณะกรรมการได ้     

4. ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  และ
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง เพ่ือร่วมกบักรรมการตอบขอ้ซกัถามในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้ง   

5. บริษทัฯไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมฯ ซ่ึงไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีการบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียง ในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง     

 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุม 
โดยบริษทัฯ คดัเลือกสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นเดินทางเขา้ร่วมประชุมได้
อยา่งสะดวก บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพ่ือลดระยะเวลาให้การตรวจ
เอกสารในวนัประชุมและบริษทัฯ จดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัประชุมสะหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมการและ     
นักลงทุนสถาบันโดยบริษัทฯได้ใช้ระบบบาร์โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่ อช่วยให้ขั้นตอน
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากข้ึนและไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในการมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
 
หมวดที ่2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
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 การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลให้การใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยา่งเหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมการจึงก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการ
ปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดด้ าเนินการต่างๆดงัน้ี 
 1. บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้โดยไดอ้ านวยความสะดวกและสนบัสนุนผูถื้อหุน้ โดยไดส่้ง
ใบมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกในการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถจะให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงเขา้ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉันทะผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดการลงคะแนนเสียงได ้ในการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทัฯ ไดจ้ัดให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบ 

2. การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ หรือการเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ยงัไม่มีหวัขอ้น้ีระบุใน website อยา่งเป็นทางการ แต่ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งขอ้มูลการขอเพ่ิมวาระการประชุมฯ  หรือเสนอช่ือกรรมการพร้อมคุณสมบัติเขา้มายงั  website ของบริษทัฯ                     
ได ้แต่ท่ีผา่นมายงัไม่ปรากฏวา่มีขอ้มูลส่งเขา้มา 

3. ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
 4. ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายใน เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบของ

กรรมการบริษทั พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการ ผูบ้ริหารทราบ และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยทุ์ก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่แจง้ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนใหผู้อ่ื้นทราบ 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารก่อน  
 ทั้ งน้ีเพ่ือมิให้กรรมการและผูบ้ริหารน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น
โดยรวม บริษทัฯไดมี้การส่งเอกสารในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในและความผิดท่ีเกิดข้ึนให้กบักรรมการและพนักงานของ
บริษทัฯ ทุกคร้ังท่ีมีระเบียบกฎเกณฑใ์หม่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หากพบวา่มี
กรรมการหรือพนกังานอาศยัอ านาจหนา้ท่ีหรือโอกาสในการท างานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ 
โดยท่ีผา่นมาไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 

5. เปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้น
ทราบ และไม่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 
หมวดที ่3 บทบำทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ ไดแ้ก่       
ผูถื้อหุ้น กรรมการ พนกังานของบริษทัฯ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง หน่วยงานอ่ืนๆท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและภาครัฐ โดยแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
เป็นดงัน้ี 
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1) ผู้ถือหุ้น 
  บริษทัฯ จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมัน่จะสร้างความเติบโต  เพ่ือให ้  
ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจากผลการประกอบการของบริษทัฯ บริษทัฯได้ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน                    
ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัฯได้
จดัให้มีเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.gel.co.th  เพ่ือเป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนใน
เร่ืองท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัฯ ได ้
  ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560  (แบบ 56-1) 
ของบริษทัฯ ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gel.co.th  

2) พนักงำน   
  บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัพนกังานเพราะถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของบริษทัฯได ้บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายท่ีชดัเจนใน การพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ มีการพฒันาอบรมให้
ความรู้อยา่งทัว่ถึงคนละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อปีส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการอบรม เพ่ือพฒันาความสามารถของพนกังาน
ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในงาน ซ่ึงในปีพ.ศ. 2560  มีการอบรมพฒันาใหค้วามรู้แก่พนกังานเฉล่ียคนละไม่
น้อยกว่า 7.5 ชั่วโมงต่อปี ทั้ งน้ีมีการอบรมพฒันาให้ความรู้แก่พนักงานทั้ งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ ท่ีตั้ ง
เป้าหมายตามแผนการจัดอบรมจ านวน 26 หลกัสูตร ซ่ึงบริษทัฯ สามารถจัดอบรมไดเ้กินกว่าแผนท่ีตั้งเป้าหมายจ านวน        
48 หลกัสูตร และเม่ือเปรียบเทียบการอบรมพฒันาใหค้วามรู้แก่พนกังานในปี พ.ศ. 2559 กบัปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 100 
  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยการจดัอบรม
หลักสูตรให้กับคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีดูแล แนะน า แจ้งข่าวสาร เก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน                   
การท างาน รวมทั้ งการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน เพ่ือให้พนักงานน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง จัดอุปกรณ์ความ
ปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีสวสัดิการท่ีดี และสภาพการจา้งงานท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด  
 บริษทัฯ มีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ
พนกังานประกนัสุขภาพของพนกังาน โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหพ้นกังานไดรั้บทราบผ่านทาง website ของบริษทัฯ ให้เป็นท่ี
ทราบ  
 บริษทัฯ จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯไดใ้ส่ใจดูแลพนกังาน
ทุกคนในระยะยาวอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
กำรปฏิบัตต่ิอพนักงำน ค่ำตอบแทน และสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม 
 บริษทัฯ ถือวา่ทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุด บริษทัฯ จึงให้ความส าคญัต่อการดูแล
พนักงานอยา่งรอบดา้น ดูแลให้มีสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง แบ่งเบาภาระความกงัวลต่างๆ โดยสวสัดิการบางอย่าง
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานและได้ค  านึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสภาพการท างานในระดบัท่ีสูงกว่า
กฏหมายก าหนดไวแ้ละใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคน 

 การใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการแก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนั และยงัมีการประสานงานดา้นนโยบาย
การจัดสวสัดิการของบริษทัในเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ งยงัได้จดัตั้ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

http://www.gel.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.gel.co.th/
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ค่าตอบแทน เพ่ือก ากบั อนุมติัหลกัการ และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทน เพ่ือให้การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ 
 เพื่อเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีจะช่วย
ขบัเคล่ือนบริษทัฯ สู่การเป็นแนวหน้าของธุรกิจ แผนกงานทรัพยากรบุคคลไดค้ดัเลือกพนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent) 
ตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง รวมทั้งการวางโครงสร้างออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นระบบท่ีไดรั้บ
ความเช่ือถือในระดับสากลมาใชก้ับกลุ่มพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการส าหรับ
พนักงานมีความสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑร์ะบบการจ่ายค่าตอบแทน และยงัสามารถแข่งขนัไดใ้นเขตอุตสาหกรรมธุรกิจ
เดียวกนั 

 การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน 
 พนักงานบริษทัฯ ยงัได้รับสวสัดิการอ่ืนๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพลดความกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานท่ีครอบคลุมไปยงัครอบครัวพนกังานให้มีพลานามยัท่ีแขง็แรง อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังาน
และด ารงชีวติของพนกังานและไดมี้การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สวสัดิการให้พนกังานทุกคนรับทราบสิทธ์ิของตน ผา่นคู่มือ
พนกังาน โดยสวสัดิการดงักล่าวสามารถจ าแนกออกเป็น 5 หมวดหลกั ดงัน้ี 
(1) สวสัดิการด้านเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรสของพนักงาน หรือบิดามารดา หรือบุตรของ
 พนกังานเสียชีวติ เงินเบ้ียขยนั  
(2) สวสัดิการดา้นเงินกู ้อาทิ เงินกูส้วสัดิการสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เงินกูเ้คหะสงเคราะห์  
(3) สวสัดิการดา้นกองทุน อาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกนัสงัคม  
(4) สวสัดิการดา้นสุขภาพและประกนัชีวติ อาทิ การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปีตามความจ าเป็นของแต่ละช่วงอายแุละ
 เพศอยา่งหมาะสม การประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม เป็นตน้ 
(5) สวสัดิการดา้นเคร่ืองแต่งกายพนกังาน 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงหลกัความเสมอภาคกนัในทางกฎหมาย สิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคล  และจะไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังานเพราะความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง   
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันพนักงาน ทั้ งในเร่ืองสุขภาพอนามัย ความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน จึงไดป้ระกาศนโยบาย เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัใน
การท างาน ดงัน้ี 
1. ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมด บริษทัฯ ตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ใน
 เร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในกรณีท่ีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัใชใ้นบริษทัฯ 
2. บริษทัฯ จะตระหนกั ในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ ในการท างานของพนกังานทุกคน ไม่วา่ ใน
 สถานท่ีท างาน หรือในการด าเนินธุรกิจของพนกังานในบริษทัอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีพวกเขาอยูใ่นสถานท่ี
 บริษทัฯ นั้นๆ 
3. ระบบการจัดการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ, โรคท่ีเกิดจากการท างาน และปกป้อง
 ส่ิงแวดล้อมเท่านั้ น แต่ยงัรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร และงบประมาณท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริม
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 วฒันธรรมความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานโดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและ
 ด าเนินการตามขอ้ตกลงอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
4. ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิธีท่ีบริษทัฯ ยอมรับวา่มีส่วนร่วมในการเพ่ิม
 ประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัฯ มุ่งมัน่ในการบงัคบัใชร้ะบบการจดัการดา้น
 ความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ในการระบุ, ประเมินผลและการควบคุมอนัตราย และความเส่ียงในดา้น
 ความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม เราจะพฒันาระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและ
 ส่ิงแวดลอ้มในการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และรายงานผล การด าเนินการและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
5. การพิจารณาการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะน าระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
 มาเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมประเมินการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 
6. บริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ให้สัญญาวา่จะด าเนินการป้องกนัสภาพแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบอยา่งรู้คุณค่า 
 และใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการปล่อยมลภาวะ,จดัการของเสีย และน าของเสียกลบัมาใช้
 ประโยชน์ใหม่ 
7. การตรวจสอบระบบความปลอดภยัสุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้มจะด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอรวมไปถึงการระบุส่ิงท่ี
 ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด และพยายามหาช่องทางในการพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
8. บริษทัฯ จะน าระบบปฏิบติัการงานท่ีดีเลิศในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มมาประประยกุตใ์ชใ้น
 องคก์รและให้พนกังานทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ีโดยการฝึกอบรม, การตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า
 และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
9. พนกังานทุกคน ผูรั้บเหมา และผูรั้บเหมาช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามวธีิการ และระเบียบต่างๆตามท่ีก าหนด
 ในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานประจ า ดว้ยความปลอดภยั 
 สุขภาพอนามยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ค  านึงถึงการอยูร่่วมกนักบั
สังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงได้มีการประกาศนโยบาย เร่ือง ธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทราบ
โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม  และ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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จ านวนและอตัราการเกิดอุบติัเหตจุากการท างานของพนกังานปี 2560 
จ าแนกตามความแตกต่างของพ้ืนท่ี 
 

ตวัช้ีวดั ส านกังานใหญ่ โรงงานบางกะดี โรงานเชียงรากนอ้ย จ านวนรวมทั้งส้ิน 
หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

1. จ านวนบาดเจบ็จากการท างาน (คน) - - - - - - - - - - - - 
2. จ านวนการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน (คน) - - - 1 4 5 - - - 1 4 5 
 
ในปี 2560 สถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวติของพนกังานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม.ต่อคนต่อปี มีดงัน้ี 

 อตัราการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยถึงขั้นหยดุงาน แต่ไม่เสียชีวติ  
 อตัราโรคท่ีเกิดจากการท างาน คือ ไม่พบผูท่ี้เกิดโรคจากการท างาน 
 อตัราพนกังานท่ีขาดงาน คือ ไม่พบผูท่ี้ขาดงาน 
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 บริษทัฯ จดัใหมี้ตูรั้บฟังความคิดเห็นจากพนกังาน หากพนกังานไดพ้บเห็นส่ิงผิดปกติหรือส่ิงไม่ควร ซ่ึงจะถูกส่ง
ถึงกรรมการผูจ้ดัการโดยตรง ส าหรับการแจง้เบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษทัฯไดจ้ดัตั้งอีเมลข์องกรรมการอิสระ E-mail 
address: independentdirector@gel.co.th เพ่ือให้ผูต้อ้งการแจง้เบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษทัฯ เพ่ือเป็นขอ้มูลให้
สอบหาขอ้เท็จจริงโดยตรง 

1) ลูกค้ำ   
 บริษทัฯไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้ลูกคา้ ท่ีจะไดรั้บสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพ ราคาท่ีเป็นธรรม บริษทัฯไดรั้บฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เพื่อน ามาทบทวน ปรับปรุง 
นอกจากน้ีบริษทัฯไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ บริษทัฯไดพ้ฒันาคุณภาพของสินคา้และระบบ
การบริหารงาน ไดรั้บรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO  

บริษทัฯ มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ โดยเนน้ท่ีความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ 
ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยพฒันาคุณภาพและรูปแบบของสินคา้และบริการเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ใน
ราคาท่ีเป็นธรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว โดยบริษทัฯไดมี้การส ารวจวามพึง
พอใจของลูกคา้เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงาน
ให้ดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาบุคลากรท่ีจะมาให้บริการกบัลูกคา้ โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเขา้ใจกับ
พนักงานทั้ งก่อนปฏิบัติงานจริงและพฒันาเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการใหบ้ริการและดูแลให้บริการแก่ลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง หรือขนาดเลก็ 

2) คู่ค้ำ 
  บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญัของคู่คา้ในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั  โดยบริษทัฯ ยดึหลกัการปฏิบติัท่ีเสมอภาคและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย ซ่ึงบริษทัฯ จะปฏิบติั
ต่อคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบริษทัฯ 
            บริษทัฯ เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการด าเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเขา้ท าสัญญากบั                 
คู่คา้โดยใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  ตั้งอยูบ่นหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คุณภาพ 
และบริการต่างๆ อยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื  

3) คู่แข่ง 
 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกบัคู่แข่งบริษทัฯ มีนโยบาย ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์การ
แข่งขนัท่ีดี เนน้การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม บริษทัฯ ท าการแข่งขนัโดยใชคุ้ณภาพ
ของสินค้าและการบริการท่ีเช่ือถือได้เป็นจุดแข่งขัน ท าการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีในฐานะผูร่้วมประกอบการคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใด ๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คู่แข่งทางการคา้ 
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4) เจ้ำหนี ้  
 บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามพนัธะทางสญัญาต่อเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบ
ต่อหน้ีสินของบริษทัฯ บริษทัฯปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  บริษทัฯ และเจา้หน้ี                    
มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเสมอมา 

5) สังคม/ชุมชน และส่ิงแวดล้อม   
  บริษทัฯไดค้  านึงถึงสังคม/ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่าง ๆ เพ่ือจะ
ไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัฯไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบในการไม่ให้เกิดมลภาวะ ทางเสียง ฝุ่ น                  
ต่อชุมชนใกลเ้คียง จดัหน่วยงานเฉพาะเพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งใกลชิ้ด มีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯไดค้  านึงถึงคุณค่า และความส าคญัในการท าประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ไดใ้ห ้   
การพฒันาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกลเ้คียง สนบัสนุนเคร่ืองกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก 
และร่วมกิจกรรมของวดับริเวณใกลเ้คียงตามเทศกาลทางศาสนาท่ีส าคญั พนักงานของบริษทัฯ ไดร่้วมกนับริจาคโลหิต
ใหแ้ก่สภากาชาดไทย ปีละ 1 คร้ัง อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 
 บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ค  านึงถึงการอยูร่่วมกนั
กบัสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกนั เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงไดมี้การประกาศนโยบาย เร่ือง ธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทราบ
โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม  และ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 
 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : 
CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ควำมเป็นมำของกำรได้รับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
(Collective Action Coalition : CAC)  

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้
เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยมีการด าเนินการเป็นนโยบาย 
และแสดงค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในเร่ือง
การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่  

 ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึนโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจดัท า
รายงานทางการเงิน การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชั่น การท่ีผูบ้ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
(management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดย
ไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
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 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการยื่นรายงานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เวอร์ชัน่ 2.0 ตามกรอบระเบียบของค าประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เพ่ือขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) 

 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซ่ึงใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดย                           
บริษทัฯ เขา้ร่วมพิธีรับมอบใบรับรองดงักล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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นโยบำย และแนวปฏิบัตด้ิำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 บริษทัฯ มีช่องทางการส่ือสารให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณีเก่ียวกบั
การทุจริต และมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหรือรับของก านัล ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียงรับรอง หรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และแนวทางปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การใหเ้งิน
บริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของบริษทั ให้แก่ลูกคา้/คู่คา้ รวมทั้ง                 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยไดรั้บทราบและขอความร่วมมือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การแจกระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและคู่มือปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ของบริษทัฯ 
ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษทัฯ ทุกท่านเพ่ือทราบ และลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือใหพ้นกังานบริษทัฯ ทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯ มีการแต่งตั้ งผู ้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู ้รับเร่ืองร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมใน                            
การตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ                                
มีการรายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูร้้องทุกข ์หรือผูร้้องเรียนไวว้างใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวน
ท่ีเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจ้งเบาะแสหรือ                    
ขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรับจา้งท างานให้แก่บริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงไดมี้
การก าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
 กรณีท่ีมีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท า ท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐาน
ต่าง ๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 

ประเดน็ส ำคญัให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ พจิำรณำรับทรำบ ส ำหรับช่องทำงในกำรตดิต่อมรีำยละเอยีดดงันี ้ 
 คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทัฯ 
 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 เลขท่ี 44/2 หมู่ 2  ถ.ติวานนท ์ ต.บางกะดี  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000 
 โทรศพัท ์ 0-2501-2020 (อตัโนมติั) , 0-2501-2462 , 0-2501-1055 (อตัโนมติั)           
                  0-2501-2128-30  โทรสาร    0-2501-2468 , 0-2501-2134   
 
ทั้งนี ้ในปีทีผ่่ำนมำ บริษัทฯ ไม่มข้ีอพพิำทใด ๆ ทีม่นีัยส ำคญักบัผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม 
 
หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
  บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยได้ก าหนดไวเ้ป็นบทบาท
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ทั้งขอ้มูลทางการเงิน 
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยผ่านช่องทาง
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และการส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  www.gel.co.th 
  อน่ึงบริษทัฯ มีการจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบดูแลงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และงานเลขานุการบริษทั เป็น
ตวัแทนบริษทัฯ ในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน  นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก โดยทางโทรศพัท์หมายเลข 02-501-
2020 ต่อ 775 และ 333  และทางโทรสาร 02-501-2134 
มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของทั้ งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการด าเนินการเม่ือ
ไดรั้บขอ้ร้องเรียนอีกทั้งยงัไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียนดงัน้ี 
 1. กำรแจ้งเบำะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ การกระท าผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตการปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนัผ่านช่องทาง
ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 
(2) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
(3) ทางจดหมาย  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัเจนเนอรัลเอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

(4) ทาง e-mail โดยส่งมาท่ี gel@gel.co.th 
(5) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.gel.co.th 

2 . กระบวนกำรด ำเนินกำรเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนมาแลว้บริษทัฯ จะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและ

ก าหนด มาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทั้งหมดหลงัจากผูท่ี้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินการและรายงานผลให้ผูรั้บแจง้
เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทั้ งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัแลว้แต่กรณี 

3.มำตรกำรคุ้มครอง 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ ภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส /ข้อร้องเรียนหรือผูใ้ห้ความร่วมมือใน                    
การตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมไปถึงก าหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นวา่ตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยัหรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

http://www.gel.co.th/
mailto:gel@gel.co.th
http://www.gel.co.th/
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ทั้งน้ีบุคคลท่ีบริษทัฯ ตรวจสอบแลว้พบว่าไดก้ระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่จะไดรั้บ               
การพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดหรือไดรั้บโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หมวดที ่5 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
  บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ
บริษทั ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การท างานจากหลากหลายสาขา ท าให้                   
การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผูน้ า  มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ความสามารถมีประสบการณ์ดา้นต่างๆ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู ้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์   เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง                 
การด าเนินงาน กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตาม
แผนงานและงบประมาณ  ท่ีก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอ ติดตามผลการด าเนินงาน โดยค านึงถึงหลักการตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม รวมทั้งก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมาย ละแนวทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  และเพ่ือความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 
 
กำรปฏิบัตติำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีในเร่ืองอืน่ๆ  

 จรรยำบรรณ 
 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจมากวา่ 55 ปี มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของวงการธุรกิจ ดงัน้ีบริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองของจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต ความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายในบริษทัฯไดมี้การจดั
กิจกรรม โดยผูบ้ริหารจะส่ือสารในเร่ืองของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมท่ีพนกังานควรมีต่อบริษทัฯ ต่อคู่คา้ คู่แข่ง ต่อ
พนกังานดว้ยกนั ให้พนกังานรับทราบโดยสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและห้าม
จ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ และแจง้ให้พนกังานรับทราบในวนัปฐมนิเทศการเขา้เป็นพนกังานใหม่
ของบริษทัฯ 
 กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 บริษทัฯได้ก าหนดนโยบายท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ เป็นผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอนุมติัในหลกัการเก่ียวกบั
ขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  กบักรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด 
 บริษทัฯไดก้ าหนดขอ้ห้ามไม่ให้มีการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน  ใน
การหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองรวมทั้ งไม่ให้ใช้ขอ้มูลภายใน  เพื่อ
ประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลแก่บุคคลอ่ืน 
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 ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลขิสิทธ์ิ 
 บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ  บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นท่ีจะไม่
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน  และไดแ้จง้ให้พนักงานในองคก์รบริษทัฯไดรั้บทราบ  โดยจะไม่
ท าซ ้ า ดัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนอนัถือเป็นการฝ่าฝืนต่อ
บทบญัญติัของกฎหมายโดยเด็ดขาด  
 มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของทั้ งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการด าเนินการเม่ือ
ไดรั้บขอ้ร้องเรียนอีกทั้งยงัไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียนดงัน้ี 
 1) กำรแจ้งเบำะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัฯ การกระท าผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตการปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนัผ่านช่องทาง
ดงัน้ี 

(1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 
(2) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
(3) ทางจดหมาย 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

(4) ทาง e-mail โดยส่งมาท่ี gel@gel.co.th 
(5) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.gel.co.th 

2) กระบวนกำรด ำเนินกำรเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัฯไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนมาแลว้บริษทัฯ จะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและ

ก าหนด มาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทั้งหมดหลงัจากผูท่ี้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินการและรายงานผลให้ผูรั้บแจง้
เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทั้ งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัแลว้แต่กรณี 

3) มำตรกำรคุ้มครอง 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือสกุลท่ีอยู่ภาพหรือข้อมูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงรวมไปถึงก าหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นวา่ตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิด
ความเดือดร้อนเสียหายทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

mailto:gel@gel.co.th
http://www.gel.co.th/
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ทั้งน้ีบุคคลท่ีบริษทัฯตรวจสอบแลว้พบวา่ไดก้ระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการ
พิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดหรือไดรั้บโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ระบบกำรควบคุมภำยใน        
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือใหเ้กิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท า
หน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีประสิทธิผล และมี       
ผู ้ตรวจสอบภายในอิสระเพ่ือท าหน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

5) กำรบริหำรควำมเส่ียง        
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อท าหนา้ท่ี
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมใน
เร่ืองต่างๆ รวมทั้งก ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเส่ียง กลยทุธ์
และการวดัความเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหมี้การปฏิบติัดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) รำยงำนของคณะกรรมกำร         
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชี และการเงิน และผูส้อบบญัชีมา

ประชุมร่วมกัน โดยน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน 
บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม ่าเสมอ 

7) กำรประชุมคณะกรรมกำร         
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้น  บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยทุก 3 เดือน และจะจดั

ให้มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม (รายละเอียดตาราง
การก าหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจ าปี 2560 ระบุในหน้าท่ี 34) เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษทัฯ ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การก าหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
ก่อนเขา้ร่วมประชุม     

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อ
เขา้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย                 
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โดยมีประธานท่ีประชุมเป็นผู ้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากการประชุม ทั้ งน้ีในการลงมติในท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้
ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพ่ือช้ีขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ 
และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได ้
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร    
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชุมดงัน้ี 
คณะกรรมกำรบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 4/5 
2. นางพรรณี จารุสมบติั 5/5 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม 5/5 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 8/8 
2. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 8/8 
3. นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์ 8/8 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 7/8 
5. นายวฒิุชยั    เศรษฐบุตร           8/8 
6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 7/8 
7. นางพรรณี จารุสมบติั 8/8 
8. ดร.วชิญะ เครืองาม 8/8 
9. นายวรัิช มรกตกาล 6/8 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
  คณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 2/2 
2. นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์ 2/2 
3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 2/2 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี 1/2 
5. นางวสิจัจา คชเสนา 2/2 
 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน   

คณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. นายวรัิช มรกตกาล 2/2 
2. นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์ 2/2 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม 2/2 
 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

   คณะกรรมกำร จ ำนวนคร้ังในกำรเข้ำร่วม 
1. ดร.วชิญะ เครืองาม 6/6 
2. นายวรัิช มรกตกาล 6/6 
3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร  6/6 
4. นางวสิจัจา คชเสนา 4/6 
  
คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำร 
จ ำนวนคร้ัง 
ในกำรเข้ำร่วม 

1. นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน์ 11/12 
2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 11/12 
3. นายวฒิุชยั    เศรษฐบุตร           11/12 
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ค่ำตอบแทน           
บริษทัฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้มี
การเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด    
 

กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของกรรมกำร 
 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้

กรรมการเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานของกรรมการ เช่น การ
อบรมท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้
กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งในคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยๆ รวมทั้งให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี นโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีคู่มือส าหรับกรรมการซ่ึงรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน คู่มือกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน  เป็นตน้  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการบริษทั ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และหลกัสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืน ดงัน้ี 
หลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) : 
 

 ผู้เข้ำอบรม  ช่ือหลกัสูตร สถำบันทีอ่บรม 
1.  นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร CGR Workshop 2/2017 Enhancing Good 

Corporate Governance based on CGR 
Scorecard 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 
หลกัสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืน : 
 

ผู้เข้ำอบรม  ช่ือหลกัสูตร สถำบันทีอ่บรม 

1. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 
  1.Digital Transformation Workshop บริษทั ปลาวาฬดี จ ากดั 
  2.Intermat Asean 2017 บริษทั อิมเพค็ เอก็ซิบิชัน่ จ ากดั 

2.นางวสิจัจา  คชเสนา 
1.ขอ้ควรรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
2. กระดาษท าการเพ่ือมาตรการตอ่ตา้นการ  
คอร์รัปชัน่ในองคก์ร รุ่น1 

สภาวชิาชีพสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 86 

 
 

กำรประเมนิกำรปฏิบัตหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ดว้ยการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประจ าปี (แบบยอ่) 
ท่ีไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือน ามาแกไ้ขและเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการท างาน 
  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลใหก้รรมการบริษทัทุกคน ล่วงหนา้ก่อนการท าแบบประเมิน โดยเป็นการใช้
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้ งคณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) รวมถึงประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
(แบบย่อ) ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีเหมาะส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีเพ่ิงริเร่ิมท าการประเมิน เพ่ือท าการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส าหรับช่วงเวลาท่ีท าการประเมิน
ตนเอง บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประเมินอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมิน ดงัน้ี  
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดงัน้ี  
1. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยการประเมิน

ตนเองแบบทั้งคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (แบบยอ่) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและน าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณารับทราบผลการประเมิน
และแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ควำมหมำยกำรให้คะแนน 

กำรค ำนวนหำค่ำเฉลีย่ (ร้อยละ) ระดบัผลประเมนิ 
80 - 100 ดีเยีย่ม 
79 - 70 ดี 
69 - 60 ปานกลาง 
59 - 0 ตอ้งปรับปรุง  

 

วธีิกำรประเมนิ  
• ผูป้ระเมิน: กรรมการบริษทัทุกท่าน 
• แบบประเมินน้ีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผูป้ระเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวขอ้หรือ

เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี  
 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น  
 1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
 2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
 3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม   
 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 87 

 
 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัแบบทั้งคณะ มีดงัน้ี  

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 

(ย่อย) 
 

คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดใ้ห้ความส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา 
ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

12 48 

4. เร่ืองอ่ืนๆ 2 8 
รวม 29 116 

 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดงัน้ี  

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 2 8 

2.การประชุมคณะกรรมการ 4 16 
3.บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5 20 

รวม 11 44 
 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างานของ
คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3.บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคญั ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

7 28 

รวม 20 80 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 88 

 
 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริหาร  ดงัน้ี  

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างาน
ของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3.บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5 20 

รวม 18 116 
 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง มีดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างานของ
คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3.บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้หค้วามส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา 
ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

5 20 

รวม 18 72 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 89 

 
 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างาน
ของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการปฏิบติั
หนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3.บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้หค้วามส าคญั ใชเ้วลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

12 48 

รวม  25  100 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีดงัน้ี 

รำยละเอยีดกำรให้คะแนน 
จ ำนวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1.ความเป็นผูน้ า 6 24 

2.การก าหนดกลยทุธ์ 6 24 

3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 6 24 

4.การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 6 24 

5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ  6 24 

6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 5 20 

7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 6 24 

8.การสืบทอดต าแหน่ง 3 18 

9.ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 4 16 

10.คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 

รวม 54 222 
 

 ภายหลงัท่ีกรรมการบริษัททุกท่านท าแบบประเมินเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                     
เพื่อรับทราบหรือเปรียบเทียบภายในไตรมาสแรกของปีถดัไป 
 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยการประเมินตนเองแบบทั้ง
คณะ และแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารประจ าปี (แบบย่อ) ไดรั้บการประเมินผลการ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 90 

 
 

ปฏิบติังานจากคณะกรรมการบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2560 ไดส้รุปผลและน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะคณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประจ าปี พ.ศ. 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 96.17 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม” ซ่ึงมีคะแนนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 

ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบบทั้งคณะ ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2559 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.17 95.21 

  
ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2559 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 97.22 -ไม่มี- 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 99.17 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซ่ึงเป็น
การประเมินผลการปฏิบติังานปีแรก 

 คณะกรรมการบริหารมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 96.30 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ซ่ึงเป็นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานปีแรก 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 96.88 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม” 
ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานปีแรก 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้ งส้ิน ร้อยละ 92.22 มีระดบัผลประเมิน “ดี
เยีย่ม” ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานปีแรก 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้ งส้ิน ร้อยละ 98.33 มีระดับผล
ประเมิน “ดีเยีย่ม” ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานปีแรก 

  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ท่ีไดรั้บการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริษทั  มีคะแนน
เฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 89.89 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม” ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานปีแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
         แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร    หน้ำที่ 91 

 
 

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR) 

  ส าหรับบริษทัฯ แลว้ความรับผิดชอบต่อสังคมด าเนินไปดว้ยความส านึกวา่ความรับผิดชอบของสังคมเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่นโยบายหลกัของบริษทัฯ ไปจนถึงระดบัปฏิบติัการและด าเนินอยูใ่นทุกๆ ภาคส่วนขององคก์รเพราะกลุ่ม
บริษทัเช่ือวา่องคก์รทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเลก็ๆหน่วยหน่ึงของสังคมมีจ านวนพนกังานในบริษทัฯ เพียงหลกัร้อยคน
และมีผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจ านวนหลกัหม่ืนคนซ่ึงเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรของทั้งประเทศแลว้ถือวา่เป็นจ านวนท่ี
นอ้ยมากแต่บริษทัฯ มีความเช่ือวา่หากองคก์รทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองคก์รไดผ้นึกก าลงัร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจิตส านึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกนัเพ่ือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกนัทุกภาคส่วนแลว้พลงัการขบัเคล่ือน
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (CSR Policy) 
ของบริษทัฯ ข้ึนมาโดยก าหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ดา้นตามความเหมาะสมความช านาญ
เฉพาะทางและสอดคลอ้งกบัธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ภายในหน่วย
ธุรกิจหลกัอนัไดแ้ก่นับตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัและเป็นล าดบัแรกในเร่ืองของชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัของพนักงานและผูรั้บเหมาโดยได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภยักิจกรรมหลักด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 

  ส าหรับในปี 2560 บริษทัฯ ยงัคงสานต่อโครงการต่างๆตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวท้ั้ งโครงการต่อเน่ืองท่ีเป็น
โครงการระยะยาวและโครงการต่อเน่ืองในดา้นพฒันาสงัคมและชุมชน 

 
นโยบำยและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกับการพฒันาสังคม  ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ดว้ยส านึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาบริษทัฯจึงผลกัดนันโยบายความรับผิดชอบ
ของสงัคมใหมี้อยูใ่นทุกภาคส่วนขององคก์รตั้งแต่ระดบันโยบายหลกัของบริษทัฯไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ  และด าเนินอยู่
ในทุกอณูขององคก์ร โดยบริษทัฯ เช่ือวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจิตส านึกต่อสังคมและส่วนรวม  จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ี
ส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศในปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บใบวฒิุบตัรผา่นการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 1 จาก ส านกังานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี และไดรั้บใบรับรอง ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงานท่ีเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่ นละออง
ในโรงงานผลิต ก าจดัเศษวสัดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตถูกตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

บริษทัฯ ถือเป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการสนบัสนุนและจดัใหมี้กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆ  เสมอมา  โดยบริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมบางลกัษณะมาอยา่งต่อเน่ืองและไดจ้ดักิจกรรมเฉพาะกิจตามความ
เหมาะสมของบริบททางสังคม  ครอบคลุมทั้งกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดบัมหภาคระดบัชุมชน  และระดบั
ปฏิบติัการ  เพ่ือตอบแทนและคืนผลก าไรกลบัคืนสู่สงัคมโดยบริษทัไดท้ ากิจกรรมทางสงัคมอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
       บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ค  านึงถึงการอยูร่่วมกนักบั
สังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงได้มีการประกาศนโยบาย เร่ือง ธรรมาภิบาล
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ส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทราบ 
โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม  และ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 

ในปี 2560 บริษทัฯ  มีการจดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
1) กจิกรรมมอบของขวญัเนื่องในวนัเดก็แห่งชำต ิ

 
 

 บริษัท  เจนเนอรัล  เอนจเินียร่ิง  จ ำกดั  (มหำชน)  โดย ทีมงานแผนกพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ มอบของขวญัใหแ้ก่  
คุณวชัราภรณ์  กล่อมเกล้ียง  ผูอ้  านวยการ และนกัเรียน  โรงเรียนวดับางกุฎีทอง  เน่ืองในโอกาส  “วนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 
2560”  เม่ือวนัท่ี 13  มกราคม พ.ศ.  2560 
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บริษัท เจนเนอรัล  เอนจิเนียร่ิง   จ ำกัด (มหำชน) โดยหน่วยงานความปลอดภัย มอบของขวญัให้แก่ สถานี
ต ารวจภูธรสามโคก  เน่ืองในโอกาส “วนัเด็กแห่งชาติประจ าปี 2560 ” เม่ือวนัท่ี  13  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
2) กจิกรรมบริจำคโลหิต 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  จดักิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 20 เพื่อน าโลหิตไป

ช่วยเหลือผูป่้วยใหก้บัสภากาชาดไทย เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2560  ณ หอ้งอบรม บริษทัฯ  
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง   
11.1  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยใน 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 
  คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพ่ิมความเขม้แขง็ใหก้บัการบริหารความเส่ียง ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการไดใ้ห้อ านาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบ อ านาจการตดัสินใจ และการสัง่การต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหนา้ท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการทบทวนคู่มือ
ดงักล่าวทุกปีเพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อรายงานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2560  มีมติวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสมเพียงพอ ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
  นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  คือ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 
ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบญัชีวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัทตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงานรวมและ                  
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
  ผูต้รวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผูต้รวจสอบทั้ ง 2  ส่วน                  
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีของผูต้รวจสอบภายใน  
  คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยไดพิ้จารณาความส าคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

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

องค์กรและสภำพแวดล้อม  

 บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ความชดัเจนเหมาะสม ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแล และรับผิดชอบการด าเนินงานในสายงานดา้นต่างๆ  
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กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลความเส่ียงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงไดมี้การแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือมาบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือท าหนา้ท่ีวิเคราะห์ และประเมินปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงระบุปัจจยัความเส่ียง ก าหนดมาตรการป้องกนับรรเทาความเส่ียง และหามาตรการในการ
บริหารความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด โดยไดจ้ดัประเภทความเส่ียงบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์    
2. ความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน หรือดา้นการปฏิบติัการ   
3. ความเส่ียงดา้นการเงิน  
4. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ทั้งน้ีคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ไดมี้การรายงานบริหารจดัการความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 

 กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำยจดักำร 
 บริษัทฯ มีระเบียบค าสั่งในการก าหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบรวมทั้ งก าหนดอ านาจในการอนุมัติของ
ผูบ้ริหารแต่ละระดบัอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีการละเลยปฏิบติัในเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็น และ
ท่ีบงัคบัโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์น
ของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมทั้งป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน 
 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล       
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์เพียงพอต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ดัระบบสารสนเทศ ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูล้งทุนสามารถเขา้หาขอ้มูลได ้ เพื่อประกอบการตดัสินใจ 
  ระบบกำรตดิตำม 
 บริษทัฯ ไดติ้ดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ จะมีการหารือกบัหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เพื่อหาวิธีหรือวางระบบ ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกนัในการปฏิบติังาน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจถึง
ความเหมาะสม และพฒันาประสิทธิภาพของระบบอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001: 2008  
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบทีต่่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

-ไม่ม-ี 
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11.2 ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 
     บริษทัฯ มีผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการปรับปรุง
นโยบายของผูต้รวจสอบภายในอิสระและเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ
ประชุมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจะจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 
 
11.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัทฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (บริษัทฯ ได้มี                       
การตั้งแต่ปี 2558) ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดีไอเอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย มีนายอภินนัทน์  ศรีปราโมช เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติั
หนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ดีไอเอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั แลว้เห็นวา่มีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ  เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน 
การตรวจสอบภายในใหก้บับริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลายแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั   

ในกรณีของการท ารายการเก่ียวโยงนั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนัโดย
อา้งอิงจากหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดไวต้ามประกาศท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน     
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ีบริษทัจะพิจารณาถึงประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่าของรายการ และ
ด าเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์ของอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ่าน
การอนุมติัเห็นชอบจากการประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) อยา่งเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของการเก่ียว
โยงกนัไวใ้นรายงานประจ าปีโดยรายการระหว่างกนัไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการคา้(Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุความจ าเป็นและเหตุผลดว้ย    
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รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนัในระหว่ำงปี 2559-2560 

 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ ประเภท 

งบกำรเงินรวม 
(พนับำท) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(พนับำท) ลักษณะรำยกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัร่วม ถือหุ้นร้อยละ 32.65 
 

รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 
ซ้ืออ่ืนๆ –ค่าก่อสร้าง 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
เจา้หน้ีอ่ืน 
ค่าบริการอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน 
เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง 
เงินรับล่วงหนา้ 

20,451 
1,684 

158,409 
22,839 
10,482 

- 
453 

1,420 
- 

25,426 
31,601 
6,173 

16,720 
1,978 

114 
11 

9,753 
2,585 

20,451 
1,684 

100,656 
- 

7,708 
- 
- 
- 
- 

25,426 
31,601 
6,173 

16,720 
1,978 

114 
11 

9,753 
2,585 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์หล็ก และคอนกรีตผสมเสร็จ 
ลูกหน้ีการคา้ 
เป็นค่าก่อสร้างโรงงานท่ีเชียงรากนอ้ย 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้างโรงงาน 
เจา้หน้ีเงินประกนัค่าก่อสร้างโรงงาน 
ค่าล่วงเวลา 
ลูกหน้ีค่าล่วงเวลา 
เงินมดัจ าค่าก่อสร้างโรงงาน 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

ราคาตลาด 
 
ราคาตามสัญญา 
 
 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

บริษทั เซเว่น ไวร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

ค่าเช่า 
ค่าบริการอ่ืน 
 รายไดจ้ากการขายและ
บริการ 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
ลูกหน้ีอ่ืน  
เงินกูย้มื และดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
ลูกหน้ีการคา้ 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

5,000 
9,544 
9,086 

 
- 

14,986 
7,863 

262,005 
3,800 

1,250 
1,458 

- 
 

149 
2,440 
1,357 

261,940 
- 

รายไดค่้าเช่าท่ีดิน 
ค่าบริหารจดัการ 
ขายสินคา้เหล็ก,เสาเขม็ 
 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
ลูกหน้ีอ่ืน(ค่าเช่าท่ีดิน,ค่าท าบญัชี,เงินทดรองจ่าย) 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
ลูกหน้ีการคา้ 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ราคาตลาด 
 
อตัราดอกเบ้ีย MLR -0.50ต่อปี 
อตัราดอกเบ้ีย MLR -0.50ต่อปี 

General Engineering Mauritius Limited บริษทัยอ่ย  
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 

ลูกหน้ีอ่ืน  - - 1,022 547 เงินทดรองจ่ายจดัตั้งบริษทัและเงินทดรองจ่ายค่าบริหารจดัการ  

บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
จ  ากดั 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 82.50 

รายไดจ้ากการขายและ
บริการ 
ค่าบริการอ่ืน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
8,703 

3 

 
- 
- 

 
เป็นการขายผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 

 
ราคาตลาด 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ ประเภท 

งบกำรเงินรวม 
(พนับำท) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(พนับำท) ลักษณะรำยกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

29,848 
4 

255 

- 
- 
- 

ก าไรจากการขายท่ีดิน 
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีบริษทัลงทุน รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 
ซ้ือวตัถุดิบ 
ลูกหน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน 

2,226 
- 

148,465 
- 

41,994 
272 

1,494 

1,750 
1,873 

112,926 
25,200 
6,247 

42 
- 

2,226 
- 

148,465 
- 

41,994 
272 

1,494 

1,750 
1,873 

112,926 
25,200 
6,247 

42 
- 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง,เหล็ก 
ลูกหน้ีผลิตภณัฑเ์หล็ก 
ซ้ือเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 
ซ้ือสินทรัพย ์(ท่ีดิน) 
เจา้หน้ีการคา้ 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 
ลูกหน้ีอ่ืน 

ราคาตลาด 
 
ราคาตลาด 
ราคาประเมิน 

บริษทั ซันเทคเมทลัส์ จ  ากดั 
 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจา้หน้ีการคา้ 
 

4,108 
1,366 

3,431 
339 

 

4,108 
1,366 

3,431 
339 

 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 
เจา้หน้ีการคา้ 

ราคาตลาด 
 
 

บริษทั โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล  จ  ากดั  
(เดิมช่ือ บริษทั มิลลค์อน สเปเช่ียล สตีล จ ากดั) 

บริษทัร่วมของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

เจา้หน้ีอ่ืน 
 

68 
 

- - - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั  
(ช่ือเดิมบริษทั เซนทรา – วาร์ทุง เอ็นจิเนียร่ิง  จ  ากดั) 

บริษทัร่วมของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่าก่อสร้าง 
เงินมดัจ าค่าก่อสร้าง 
เจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
ค่าบริการอ่ืน 

22,673 
1,221 

631 
17,893 

- 
- 

80 
- 

492 

- 
- 

80 
 

- 
- 

80 
- 

492 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 
เงินมดัจ าค่าก่อสร้างโรงงาน 
ประกนัผลงานซ่อมเคร่ืองจกัร 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
ค่าบริการเดินสายไฟ 
 

ราคาตามสัญญา 
 
 
 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ากดั บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจา้หน้ีการคา้ 

15,669 
3,334 

 

5,542 
1,352 

15,669 
3,334 

5,542 
1,352 

 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 
เจา้หน้ีการคา้ 

ราคาตลาด 

Millcon Thiha Limited 
 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 

4,027 
767 

5,157 
5,205 

4,027 
767 

5,157 
5,205 

ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ,คอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน,คอนกรีตเสริมใยแกว้ 
ลูกหน้ีการคา้ 

ราคาตลาด 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ ประเภท 

งบกำรเงินรวม 
(พนับำท) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(พนับำท) ลักษณะรำยกำร นโยบำยก ำหนดรำคำ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

 เงินรับล่วงหนา้ 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 
เจา้หน้ีอ่ืน 
 

21 
988 

5 
 

- 
13 

- 

21 
988 

5 

- 
13 

- 

เงินรับล่วงหนา้ 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 
ค่านายหนา้ 

บริษทั สหร่วมวสัดุก่อสร้าง จ ากดั 
 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจา้หน้ีการคา้ 

2,219 
274 

4,297 
197 

2,219 
274 

4,297 
197 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหล็กขอ้ออ้ย 
เจา้หน้ีการคา้ 

ราคาตลาด 

บริษทั คอมพลีท ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 

บริษทัร่วมของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่าขนส่ง 
เจา้หน้ีการคา้ 

9,013 
714 

1,542 
676 

9,013 
714 

1,542 
676 

ค่าขนส่งสินคา้ 
เจา้หน้ีการคา้ 

ราคาตลาด 
 

กิจการร่วมคา้ ไอบีซีไอ-แมคทริค กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 

6,876 
4,131 

- 
- 

6,876 
4,131 

- 
- 

ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต,ผลิตภณัฑเ์หล็ก 
ลูกหน้ีการคา้ 

ราคาตลาด 

 

หมายเหตุ  รายการระหวา่งกนัน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอ้ท่ี 7. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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12.1  มำตรกำรหรือขั้นตอนในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
 เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต  ทางบริษทัฯ จะ
จดัให้มีการก าหนดประเภทรายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบ
และเปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนัซ่ึงเป็นรายการท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจ กล่าวคือ รายการท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนและเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือเป็นรายการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
 ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการท่ีไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ  และอาจเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัจะด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัเพ่ือเขา้ท ารายการ  บริษทัฯ จะจดัให้มีการพิจารณาโดยผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรมและมีนโยบายการ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัใดๆ บริษทัฯ จะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตามความ
เหมาะสม 
 
12.2  นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
  ปัจจุบนั บริษทัฯ ด าเนินนโยบายในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบติัตาม
นโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ                         
จะด าเนินการก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบไดก้บับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัฯ
จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย   
 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี                                                        
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ส่วนที ่3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13.  ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
 1) งบกำรเงนิ   
สรุปรำยงำนกำรสอบบญัชี ปี 2560 
ควำมเห็น 
 รายงานของผูบ้ญัชีส าหรับงบการเงินของปี 2560 ตรวจสอบโดยนางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6977 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข โดยเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีสาระส าคญัตามหลกัมาตราฐานการบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
 
เร่ืองส ำคญัจำกกำรตรวจสอบ 

กำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
                ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ จ านวน 305.57 ลา้นบาท และจ านวน 344.25 ลา้นบาท ตามล าดบั เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 
                ผลการทดสอบการด้อยค่าในปี 2560 พบว่ามีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จ านวน 19.04 ลา้นบาท 
บนัทึกในงบก าไรขาดทุนเฉพาะของบริษทัฯ 

กำรรับรู้รำยได้ 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 1,762.47 ลา้นบาท และ 1,779.93 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากการขายเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พ้ืนและผนังคอนกรีตส าเร็จรูป และให้บริการ
งานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้รายไดเ้น่ืองจากมีความแตกต่างของขอบเขตการท างานและระยะเวลาใน
การส่งมอบในแต่ละสญัญาซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

ข้อมูลอืน่ 
- ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาด
วา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
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- ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

- เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ปี 2559 
ควำมเห็น 
 รายงานของผูบ้ญัชีส าหรับงบการเงินของปี 2559 ตรวจสอบโดยนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2785 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข โดยเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีสาระส าคญัตามหลกัมาตราฐานการบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
  
เร่ืองส ำคญัจำกกำรตรวจสอบ 
 กำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้แห่งหน่ึง ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จ านวน 174 ลา้นบาท คิดเป็น                   
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า บริษทัยงัไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัยอ่ยท่ีกิจการร่วมคา้ไปลงทุนนั้นอยูใ่นระหวา่งเร่ิมด าเนินกิจการท าให้มีผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบต่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ดงันั้นบริษทัตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ี กระบวนการประเมินการดอ้ยค่ามีความซบัซอ้นและตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร
อยา่งมาก ข้ึนอยูก่บัขอ้สมมติฐานต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้สมมติฐานในการก าหนดกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตและ
อัตราคิดลดท่ีถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดในอนาคตโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์และประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 กำรตรวจสอบโดยสรุป 
 ผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาหลกัเกณฑ์ท่ีผูบ้ริหารของบริษทัใชใ้นการพิจารณาว่าไม่มีการดอ้ยค่าในเงินลงทุน และ
ทดสอบการค านวณผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิดลด เพ่ือเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนในปัจจุบนัโดยสอบทาน
ความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานและวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช ้โดยฉพาะเร่ืองการคาดการณ์การเติบโตของรายไดแ้ละก าไร
ขั้นตน้ของบริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ และให้ความส าคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยของการ
ร่วมคา้ดงักล่าว 
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ข้อมูลอืน่ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินของบริษทัและ

รายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้ น ซ่ึงผูบ้ริหารคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้าสอบทานได้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

เม่ือผูส้อบบญัชีไดอ่้านรายงานประจ าปี หาสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลของบริษทัเพ่ือพิจารณาด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
 
ปี 2558  

-  รายงานของผูบ้ญัชีส าหรับงบการเงินของปี 2558 ตรวจสอบโดยนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 2785 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดัไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข โดยเห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
งบแสดง    การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีสาระส าคญัตามหลกัมาตราฐานการบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
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2)  ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  

                                                                                                                                                                                                              
(หน่วย  :  พนับำท)             

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนระยะส้ัน 

29,756 
- 

58,517 
50,001 

85,619 
90,171 

17,995 
- 

55,366 
50,001 

83,119 
90,171 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 425,225 514,657 350,921 437,716 516,561 351,056 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 477,156 387,558 269,042 477,156 387,558 269,042 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 40,549 21,753 20,035 22,701 20,986 19,857 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 972,686 1,032,486 815,788 955,568 1,030,472 813,245 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 27,930 65,100 62,500 27,930 65,100 62,500 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 47,548 45,375 45,564 47,548 45,375 45,564 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและ 
  เงินลงทุนทัว่ไป-สุทธิ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
1,284,624 

- 

 
1,147,159 

- 

 
889,261 

- 

 
1,284,624 
445,337 

 
1,147,159 
280,337 

 
889,261 
2,838 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้-สุทธิ 

 
305,572 

 
389,393 

 
404,162 

 
344,250 

 
363,294 

 
363,294 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 

2,560,585 
9,241 

996,627 
15,439 
6,840 

2,084,322 
4,521 

996,627 
26,425 
26,582 

1,796,950 
- 

996,627 
74,707 

5,715 

1,705,585 
9,241 

1,289,347 
4,859 
6,690 

1,585,994 
4,521 

1,289,347 
32,461 
26,582 

1,504,230 
- 

1,289,347 
83,136 

5,715 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,992 2,508 32,219 1,992 2,508 28,805 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,256,398 4,788,012 4,304,291    5,167,403 4,842,678 4,274,690 

รวมสินทรัพย์ 6,229,084 5,820,498 5,120,079 6,122,971 5,873,150 5,087,935 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

                                                            ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
 (หน่วย  :  พนับำท)                                                                                                                                  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน                                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

40,682 
470,904 

119,213 
479,901 

816 
242,941 

29,458 
393,374 

1,173 
405,325 

816 
242,579 

เงินรับล่วงหนา้-ลกูคา้ทัว่ไป 100,611 75,275 59,027 100,611 75,275 59,027 
เงินรับล่วงหนา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 21 2,585 - 21 2,585 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 239 127 - 239 127 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 432,979 78,000 78,000 386,679 78,000 78,000 
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,553 3,150 919 3,377 3,150 919 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย-บริษทัยอ่ย - - - 262,005 261,940 - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,870 7,349 6,810 9,687 7,345 6,810 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,059,859 765,600 388,513 1,185,451 834,920 388,151 

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 728 492 - 728 492 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ 277,105 206,109 82,234 - 206,109 82,234 
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

27,626 
- 

27,212 
- 

24,919 
- 

26,437 
- 

27,212 
- 

24,919 
- 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 59 11 2,633 59 11 2,633 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 305,518 233,824 109,786 27,224 233,824 109,786 

รวมหนี้สิน 1,365,377 999,424 498,299 1,212,675 1,068,744 497,937 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  

                                                                                                                                                                               (หน่วย  :  พนับำท)             
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนจดทะเบียน – หุน้สามญั 
 - 5,397,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ใน
ปี 2560 
 - 6,890,064,215 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ใน
ปี 2558และ 2559 

 
 

4,588,196 
 

 
 

5,856,555 
 

 
 

5,856,555 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

5,856,555 
 

 
 

5,856,555 
 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้ – หุน้สามญั 
- 5,397,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ในปี 
2560 
- 5,562,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ในปี 
2558และ 2559 

4,588,196 4,728,445 4,728,445 4,588,196 4,728,445 4,728,445 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญัซ้ือคืน 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

49,179 
 

- 
 

- 
 

49,179 
 

- 
 

- 
 

    - จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 13,600 13,600 8,600 13,600 13,600 8,600 
    - จดัสรรเพ่ือการซ้ือหุน้คืน  - 91,070 - - 91,070 - 
    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 102,415 113,424 125,462 183,772 96,784 93,694 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สามญั       
(165,000,000 หุน้ หุน้ละ 0.55 บาท)  - (91,070) - - (91,070) - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,447 (105,526) (311,858) 4,418 (105,554) (311,872) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 4,828,968 4,821,074 4,621,780 4,910,296 4,804,406 4,589,998 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 34,739 - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,863,707 4,821,074 4,621,780 4,910,296 4,804,406 4,589,998 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,229,084 5,820,498 5,120,079 6,122,971 5,873,150 5,087,935 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  

(หน่วย  :  พนับำท)             
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 
รำยได้       

รายไดจ้าการขายและบริการ 1,762,468 1,585,605 1,982,708 1,779,933 1,585,605 1,292,148 
รายไดอ่ื้น 23,351 22,551 46,224 38,228 25,259 36,242 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 352,407 - - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 280 - - 30,129 - - 
รายไดเ้งินปันผลรับ - 68,271 - - 87,863 1,814 
ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (84,580) 4,823 20,672 - - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,243 23 - - 13 - 
ดอกเบ้ียรับ 743 2,692 10,468 701 2,832 15,931 

รวมรำยได้ 1,704,505 1,683,965 2,412,479 1,848,991 1,701,572 1,346,135 
ค่ำใช้จ่ำย       

ตน้ทุนขาย (1,607,026) (1,428,304) (1,887,944) (1,620,837) (1,428,305) (1,109,545) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (52,764) (37,916) (30,011) (52,764) (37,917) (26,493) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,620) (92,533) (169,414) (103,545) (90,180) (105,131) 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ - - (176,386) - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม    (19,043)   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - (36,346) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - - - (152) - - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (26,190) (25,053) (21,129) (26,191) (25,052) (20,748) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (1,808,600) (1,583,806) (2,284,884) (1,822,532) (1,581,454) (1,298,263) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำภำษีเงินได้ (104,095) 100,158 127,595 26,459 120,118 47,872 
ตน้ทุนทางการเงิน (16,338) (17,577) (4,939) (31,258) (20,016) (3,977) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 14,718 1,450 (3,948) (1,900) (942) (2,317) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (105,715) 84,032 118,708 (6,699) 99,160 41,578 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

ผลก าไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 109,972 206,318 (386,360) 109,972 206,318 (386,360) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

1 
 

13 
 

14 - - - 

รวม 109,973 206,331 (386,346) 109,972 206,318 (386,360) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
2,617 

 
- 

 
(4,943) 

 
2,617 

 
- 

 
(4,464) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัของบริษทัร่วม-สุทธิทางภาษี 

758      

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7,633 290,363 (272,581) 105,890 305,478 (349,246) 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี       



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)
                              แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที่ 109 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (105,454) 84,032 118,708 (6,699) 99,160 41,578 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (261) - - - - - 

 (105,715) 84,032 118,708 (6,699) 99,160 41,578 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 7,894 290,363 (272,581) 105,890 305,478 (349,246) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (261) - - - - - 

 7,633 290,363 (272,581) 105,890 305,478 (349,246) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท)        
ขั้นพื้นฐาน (0.01954) 0.01529 0.02134 (0.00124) 0.01804 0.00747 

       



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)                               แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 
56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที ่110 

 
 
 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และ 2558 

      (หน่วย  :  พนับำท)   

                                                                                                                                                               ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 

    
 

 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 

ทุนที่ออก 
 

ส่วนเกนิ 

 
ส่วนเกนิ
มูลค่ำ 

  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

 

 

  
รวมส่วนของ 

 
ส่วนได้เสีย  

งบกำรเงนิรวม 

และช ำระ
แล้ว 

 

มูลค่ำหุ้น
สำมัญ 

 

หุ้นสำมัญ
ซ้ือคนื 

 

ส ำรอง
ตำม

กฎหมำย 
 

จัดสรร
เพือ่กำรซื้อ
หุ้นคนื 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

หุ้นทุนซ้ือคนื 
- หุ้นสำมัญ 

ก ำไร
ขำดทุนที่ยงั
ไม่เกดิขึน้

จริง 
ของ

หลกัทรัพย์
เผือ่ขำย 

ส่วนปรับปรง
จำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงนิ 
ที่เป็นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษทั
ใหญ่ 

ที่ไม่อยู่ใน 
อ ำนำจ
ควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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) 
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย - - - 2,100  (2,100) - - - - - - - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน - - - -  - - - - - - (1) (1) 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - 113,765 - (386,360) 14 (386,346) (272,581) - (272,581) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 4,728,445 71,131 - 8,600 - 125,462  (311,871) 14 (311,857) 4,621,780 - 4,621,780 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 4,728,445 71,131 - 8,600 - 125,462 - (311,871) 14 (311,857) 4,621,780 - 4,621,780 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)                               แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 
56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที ่111 

 
 
 

จดัสรรเพ่ือการซ้ือหุ้นคืน - - - - 91,070 (91,070) - - - - - - - 
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย - - - 5,000 - (5,000) - - - - - - - 
หุ้นทุนซ้ือคืน-หุ้นสามญั - - - - - - (91,070) - - - (91,070) - (91,070) 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - 84,032 - 206,318 13 206,331 290,363 - 290,363 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 113,424 (91,070) (105,553) 27 (105,526) 4,821,074 - 4,821,074 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)                               แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 
56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที ่112 

 
 
 

 
 
 

              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 113,424 (91,070) (105,553) 27 (105,526) 4,821,074 - 4,821,074 
การลดทุนเน่ืองจากการซ้ือหุ้นคืน 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 
จดัสรรเพ่ือการซ้ือหุ้นคืน 

(140,249) 
- 
- 

- 
- 
- 

49,179 - 
- 
- 

- 
- 

(91,070) 

- 
- 

91,070 

91,070 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
35,000 

- 

- 
35,000 

- 
รายการกบัผูถื้อหุ้น (140,249) - 49,179 - (91,070) 91,070 91,070 - - - - 35,000 35,000 
ขาดทุนส าหรับปี - - - - - (105,454) - - - - (105,454) (261) (105,715) 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - -  3,375  109,972 1 109,973 113,348 - 113,348 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - (102,079) - 109,972 1 109,973 7,894 (261) 7,633 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 102,415 - 4,419 28 4,447 4,828,968 34,739 4,863,707 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)                               แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 
56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที ่113 

 
 
 

 
 
 
 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และ 2558 

                                                                                      (หน่วย  :  พนับำท)   
       องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูคล่ำ 

 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม หุ้นทุนซ้ือคืน ก ำไร(ขำดทุน) ที่ยังไม่
เกดิขึน้จริง 

รวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท 
และช ำระ
แล้ว 

มูลค่ำหุ้น
สำมัญ 

หุ้นสำมัญซ้ือ
คืน 

ส ำรองตำม
กฎหมำย 

จัดสรรเพื่อกำรซ้ือ
หุ้นคืน 

ยังไม่ได้จัดสรร 
- หุ้นสำมัญ 

ของหลักทรัพย์เผื่อขำย 
  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 4,728,445 71,131 - 6,500 - 114,305 - 74,489 4,994,870  
เงินปันผลจ่าย - - - - - (55,626) - - (55,626)  
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย - - - 2,100 - (2,100) - - -  
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - 37,114 - (386,361) (349,246)  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 4,728,445 71,131 - 8,600 - 93,694  (311,872) 4,589,998  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 4,728,445 71,131 - 8,600 - 93,694 - (311,872) 4,589,998  
จดัสรรเพ่ือการซ้ือหุน้คืน - - - - 91,070 (91,070) - - -  
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย - - - 5,000 - (5,000) - - -  
หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สามญั - - - -  - (91,070) - (91,070)  



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)                               แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 
56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที ่114 

 
 
 

ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - 99,160 - 206,318 305,478  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 96,784 (91,070) (105,554) 4,804,406  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 96,784 (91,070) (105,554) 4,804,406  
การลดทุนเน่ืองจากการซ้ือหุน้คืน (140,249) - 49,179 - - - 91,070 - -  
จดัสรรเพ่ือการซ้ือหุน้คืน - - - - (91,070) 91,070 - - -  
รายการกบัผูถื้อหุน้ (140,249) - 49,179 - (91,070) 91,070 91,070 - -  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -  - - - (6,699) - - (6,699)  
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  - - - 2,617 - 109,972 112,589  
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - (4,082) - 109,972 105,890  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 183,772 - 4,418 4,910,296  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)                               แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 
56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที ่115 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)
                              แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที่ 116 

 
 
 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม  
        (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน       
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (120,434) 82,582 122,657 (4,799) 100,102 43,895 
ปรับปรุงดว้ย       
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 61,066 49,238 45,437 61,003 49,237 29,237 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 2 (174) - 2 (165) - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
กิจการร่วมคา้ 

84,580 (4,823) (20,672) - - - 

ตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย - - 232 - - - 
เงินปันผลรับ - (68,271) - - (87,863) (1,814) 
ขาดทุน(ก าไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (352,407) - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - 36,345 
ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมลูค่าเงินลงทุน
ชัว่คราว 

- - 1 - - 1 

ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 7,750 5,683 (37,056) 7,750 5,683 (48,978) 
ค่าเผือ่ (กลบัรายการค่าเผือ่) สินคา้ท่ีลา้สมยัและ
เสียหาย 

(868) - 176,386 (868) - (372) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 19,043 - - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 14 - - 14 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ถาวร 

(280) - (2,859) (30,129) - - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 15 - - 15 . . 
ค่าเผือ่หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,478 4,771 3,570 5,180 4,771 2,709 
ดอกเบ้ียรับ (743) (2,692) (10,468) (701) (2,832) (15,931) 
ดอกเบ้ียจ่าย 16,338 17,577 4,939 31,258 20,017 3,977 
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อน
กำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 
    

54,918 83,891 (70,240) 87,768 88,950 49,069 

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิม่ขึน้)       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 81,639 (169,401) 60,329 71,052 (171,170) 7,653 
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 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 
สินคา้คงเหลือ (95,452) (118,515) 21,663 (95,452) (118,515) (32,791) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (18,844) (1,862) (23,164) (1,764) (1,272) 5,636 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (2,174) 203 (2,924) (2,174) 203 (2,924) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 516 (3,412) 49,051 516 (3,412) 49,118 
หนี้สินด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,615 131,009 (18,014) 147 131,009 (9,315) 
เงินรับล่วงหนา้-ลูกคา้ทัว่ไป 25,336 16,248 (9,757) 25,336 16,248 (9,757) 
เงินรับล่วงหนา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (2,563) 2,585 - (2,564) 2,585 - 
หน้ีสินภาระผลประโยชน์พนกังาน (3,285) (963) (1,153) (3,285) (963) (919) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,520 18,308 12,723 2,342 18,057 (25,454) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 49 (2,623) (189) 49 (2,623) (189) 
เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กำรด ำเนินงำน 51,275 (44,532) 18,325 81,971 (40,903) 30,127 
รับคืนภาษีเงินได ้ 20,195 - - 20,195 - - 
จ่ายดอกเบ้ีย (27,032) (17,038) (3,985) (34,574) (17,038) (3,260) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (2,913) (8,215) (43,864) (2,763) (8,214) (43,836) 
เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 41,525 (69,785) (29,524) 64,829 (66,155) (16,969) 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชล้ดลง
(เพ่ิมข้ึน) 

37,170 (2,600) 3,613 37,170 (2,600) 30,613 

เงินฝากประจ าลดลง 50,001 40,170 260,625 50,001 40,170 260,625 
เงินใหกู้ย้มื-บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - - - - (45,000) 
รับช าระจากเงินใหกู้ย้มื-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - 40,000 - - 40,910 
เงินลงทุนจ่ายในกิจการร่วมคา้ - - (1) - - (1) 
เงินลงทุนจ่ายในบริษทัยอ่ย - - -- (165,000) (277,500) (2,837) 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (445,300) (198,088) (646,510) (264,549 (105,233) (634,694) 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,720) - - (4,720) - - 
รับเงินปันผล - 87,863 1,814 - 87,863 1,814 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 280 - 7,588 130,280 - 7,588 
รับดอกเบ้ีย 791 2,832 12,749 750 2,973 23,574 
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (361,778) (69,823) (320,122) (216,068) (254,327) (317,408) 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน       



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)
                              แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน    หน้ำที่ 118 

 
 
 

        (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

(78,489) 79,754 (3,053) 
 

28,326 
 

491 
 

(3,053) 
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (78,000) (84,500) - (78,000) (84,500) - 
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 503,976 208,375 - 180,569 208,375 - 
จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (90,688) - - (16,720) - - 
รับเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - - - 259,500 - 
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (310) (67) (2,858) (310) (68) (502) 
เงินสดจ่ายปันผล - - (55,626) - - (55,626) 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้-หุน้สามญั - (91,069) - - (91,069) - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 35,000 - - - - - 
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหำเงิน 291,489 112,493 (61,537) 113,865 292,729 (59,181) 
ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ 

1 13 15 - - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

(28,761) (27,102) (411,168) (37,372) (27,753) (393,558) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 58,517 85,619 496,787 55,366 83,119 476,677 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 29,756 58,517 85,619 17,995 55,366 83,119 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม       
รายการท่ีมิใช่เงินสด       
- ซ้ือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 
- ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพย์
เผือ่ขาย 
- ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 

658 
137,465 

 
72,705 

687 
257,898 

 
90,688 

- 
(482,951) 

 
- 

658 
137,465 

 
- 

687 
257,898 

 
16,720 

- 
(482,951) 

 
- 

-โอนสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพย ์ 6,721 - - 6,721 - - 
-ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

3,272 - - 3,272 - - 

ค่าโอนท่ีดินจากการขายคา้งจ่าย - - - 4,251 - - 
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สรุปอตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  

 
หน่วย 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

 2560 2559 2558 2560 2559 2558 

อตัรำสภำพคล่อง        
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.92 1.35 2.22 0.81 1.23 2.22 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.43 0.81 1.48 0.38 0.74 1.47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 3.75 3.66 4.76 3.73 3.66 3.49 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 97.33 99.73 76.68 97.86 99.73 104.58 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.72 4.35 4.14 3.75 4.35 4.15 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 98.12 83.91 88.16 97.33 83.91 87.95 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 3.38 4.36 7.20 4.06 4.92 5.69 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 107.99 83.72 50.69 89.90 74.19 64.15 
วงจรเงินสด วนั 87.46 99.92 114.15 105.29 109.45 128.38 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำ
ก ำไร 

       

อตัราก าไรขั้นตน้ % 8.82 9.92 7.92 8.94 9.92 18.95 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (2.03) 4.90 5.14 0.80 6.31 3.40 
อตัราก าไรสุทธิ % (5.86) 4.99 4.92 (0.36) 5.83 3.09 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) % (2.18) 1.78 2.48 (0.14) 2.11 0.87 
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำน 

       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (0.08) 1.77 1.89 0.73 2.17 0.85 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 0.76 4.32 6.46 2.56 5.27 3.69 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่า 0.30 0.31 0.44 0.31 0.31 0.25 
อตัรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ        
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.28 0.21 0.11 0.25 0.22 0.11 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า (6.37) 5.70 25.83 0.85 6.00 12.04 
ข้อมูลต่อหุ้น        
มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท 0.89 0.87 0.83 0.91 0.86 0.83 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท (0.02) 0.02 0.02 (0.00) 0.02 0.01 
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14. กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร (MD&A) 
14.1 ภำพรวมของกำรด ำเนินธุรกจิและกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัคงมียอดขายและปริมาณการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนแต่ดว้ยราคาขายท่ีมีการแข่งขนัดา้นราคา
สูงข้ึนส่งผลท าใหร้าคาขายสินคา้ต่อหน่วยลดลง  อีก ทั้งตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เน่ืองมาจากความ   ผนัผวนของวตัถุดิบท่ีมี
การขยบัตวัเพ่ิมข้ึน รวมถึงบริษทัฯ ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีจดัหาคนเพ่ือมารองรับงานท่ีคาดวา่จะเติบโตข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั แต่ในขณะท่ีโรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปและโรงงานเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงแห่งใหม่ของบริษทัฯ ยงัคง
ผลิตไดไ้ม่เตม็ก าลงัการผลิต ส่งผลใหผ้ลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว ้  
กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในระหว่ำงปี 2560 

 บริษทัฯได้จดัตั้ งบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จ ากัด (บริษทัย่อย) โดยการลงทุนร่วมกับ 
Nippon Concrete Industries Co., Ltd. เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงหล่อ
ส าเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงโดยใชแ้รงเหวี่ยง โดยบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 82.50 
เป็นเงิน 165 ลา้นบาท (ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท) 

 บริษทัร่วมมีผลขาดทุนจ านวนมากจาการด าเนินงาน ซ่ึงมีผลท าใหมี้ขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า และบริษทัฯไดต้ั้งการดอ้ย
ค่าแลว้จ านวน 19 ลา้นบาท   

 บริษทัฯไดข้ายท่ีดินให้บริษทั บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เป็นเงิน 130 
ลา้นบาท เป็นผลท าใหเ้กิดก าไรจ านวน 29.85 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ 

 บริษทัฯไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั(มหาชน) MILL-W4 จ านวน 
72.99 ลา้นหน่วย ราคาใชสิ้ทธิ 2.2 บาทต่อหุน้  ครบก าหนดอายวุนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560  งบการเงินรวมมีผลขาดทุน
สุทธิ  105.72  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลก าไรสุทธิ  84.03  ลา้นบาท ปี 2560 มีผลก าไรสุทธิ
ลดลง 189.75  ลา้นบาท หรือ ลดลงในอตัราร้อยละ 225.82 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

หน่วย : ล้ำนบำท  ปี 2560  ปี 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายได ้ 1,762.47 1,585.60 176.87 
ตน้ทุนขาย (1,607.03) (1,428.30) 178.73  
ก ำไรขั้นต้น 155.44 157.30 (1.86) 
รายไดอ่ื้น 26.61 93.54 (66.93) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและร่วมคา้ (84.58) 4.82 (89.40) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (201.57) (155.50) 46.07 
ตน้ทุนทางการเงิน (16.34) (17.58) (1.24) 
ภาษีเงินได ้รายได ้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 14.72 1.45 13.27  
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (105.72) 84.03 (189.75) 
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1. รายไดจ้ากการขาย 

ปี 2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,762.47  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน จ านวน 176.86 ลา้นบาท ในปี 2560 บริษทัฯมีการส่งมอบงานผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรงและผลิตภณัฑ์
คอนกรีตเสริมใยแกว้ พ้ืนคอนกรีตไร้คาน เพ่ิมข้ึน ส่งผลท าให้รายไดจ้ากการขายในบริษทัฯเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน 

2. ตน้ทุนขาย 

ปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีตน้ทุนขายรวม จ านวน  1,607.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนตามยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 178.72 ลา้นบาท เน่ืองจากปริมาณการขายและยอดขายสินคา้เพ่ิมข้ึนแต่ราคาขาย
ต่อหน่วยสินคา้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน ท าใหต้น้ทุนขายสูงข้ึนจากค่าใชจ่้ายคงท่ีในส่วนของค่าใชจ่้ายพนกังานใน
โรงงานท่ีไม่ไดผ้ลิตเตม็ก าลงัการผลิต 

3. ก าไรขั้นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้รวม จ านวน  155.44 ลา้นบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 1.86 ลา้นบาท  เน่ืองจากตน้ทุนสินคา้ท่ีสูงข้ึนและราคาขายต่อหน่วยสินคา้ลดลง มีผลท าให้ก าไรขั้นตน้ลดลงใน
อตัราร้อยละ 1.18 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

4. ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น  

บริษทัฯ มีการขายท่ีดินให้บริษทัยอ่ย มีก าไรระหวา่งกนั 29.85 ลา้นบาท แต่ไม่แสดงในงบการเงินรวม 
ยอดในงบการเงินรวมเป็นก าไรจากการขายรถยนต ์จ านวนเงิน 0.28 ลา้นบาท 

5. รายไดเ้งินปันผลรับ 

ปี 2560 บริษทั ฯ ไม่มีรายไดจ้ากเงินปันผล ท าใหร้ายไดล้ดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น
จ านวน 68.27 ลา้นบาท จากเงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในไตรมาส 3 ปี 2559 

6.  ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ในบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขาย จ านวน  52.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 14.85 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขาย ประกอบดว้ย เงินเดือน  ค่านายหน้า ค่าท่ีปรึกษาแนะน า
โครงการ เพ่ิมข้ึน 

7.   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

ในบริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน  122.62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนจ านวน 30.08 ลา้นบาท บริษทัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมข้ึน 13.36 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือน      
ค่าล่วงเวลา บ าเหน็จ เงินประกนัสังคม เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากจ านวนของบุคลากรท่ีมารองรับการขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนและในงวดน้ี
มีค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนอีก จ านวน 16.72  ลา้นบาท แต่บริษทัยอ่ยยงัไม่เร่ิมด าเนินธุรกิจ 

8. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ในปี 2560 น้ีบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัท แมคทริค จ ากัด(มหาชน) จ านวน 81.48                    
ลา้นบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จ านวน 3.10 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจ านวน 
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84.58 ลา้นบาท   เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 7.62 ลา้นบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited มีส่วนแบ่งขาดทุน จ านวน 2.80 ลา้นบาท    

9.   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในปี 2560 บริษทัมีการตั้งส ารองดอ้ยค่าของเงินลงทุน ในบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน  
19.04 ลา้นบาท มีผลกระทบท าให้รับรู้ขาดทุนเพ่ิมข้ึนและท าให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงตามจ านวนท่ีตั้งส ารอง  
แต่ในงบการเงินรวมไม่แสดงเน่ืองจากรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกิดข้ึนตามสดัส่วนท่ีลงทุนแลว้ 

10.   ผลประโยชน์(ค่าใชจ่้าย)ทางภาษี 

ในปี 2560 บริษทัมีรายไดภ้าษีเงินได้รอตดับัญชีของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม จ านวน 17.16 
ลา้นบาท และ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัในปี 2560 เป็น จ านวน 2.44 ลา้นบาท 
ฐำนะกำรเงนิ 

          (หน่วย : พนับำท) 

รำยกำร 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 6,229,084 5,820,498 408,586 7.02 
หน้ีสินรวม 1,365,377 999,424 365,953 36.62 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,863,706 4,821,074 42,632 0.89 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 6,229.08  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เพ่ิมข้ึน จ านวน 408.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.02 เน่ืองจากบริษทัฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จ านวน 28.76 
ลา้นบาท มีเงินฝากประจ าลดลง 50 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง จ านวน 89.43 ลา้นบาท มี
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ านวน 89.59 ลา้นบาท สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 18.79 ลา้นบาท  เน่ืองจากภาษีมูลค่าเพ่ิมในการ
ก่อสร้างและซ้ือเคร่ืองจกัร รอน ามาเครดิตภาษีของบริษทัยอ่ย และลดเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัการใชเ้ป็นจ านวน 37.17 
ลา้นบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนั   และไดบ้นัทึกปรับมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพ่ิมข้ึนตาม
ราคาตลาด จ านวน 137.46 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ลดลงจ านวน 83.82 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีอาคารโรงงานและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 476.26 ลา้นบาท จากโรงงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
มีการจ่ายเงินค่าโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใชง้านทางบญัชี เพ่ิมข้ึน 4.72 ลา้นบาท  และมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 
10.98 ลา้นบาท และภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ลดลงจ านวน 19.74 ลา้นบาท จากการไดรั้บเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร  

 
หนีสิ้น 
หน้ีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   มีจ านวน 1,365.37  ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจ านวน 

365.95ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 36.62 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีดงัน้ี 
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หน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ิมข้ึน 294.26 ลา้นบาทเน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆลดลงจ านวน 8.99 
ลา้นบาท มีเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เพ่ิมข้ึน  25.33 ลา้นบาท   และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 354.97 ลา้นบาทเกิดจาก
การจดัประเภทเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะสั้นเน่ืองจากผิดเง่ือนไขกบัสถาบนัการเงินท่ีบริษทัตอ้งด ารงอตัราความสามารถ
ในการช าระหน้ีไม่ต ่ากวา่ 1.20 เท่าของงบการเงินเฉพาะ( ทั้งน้ีภายหลงัรอบระยะเวลารายงานบริษทัไดรั้บหนงัสือผ่อนผนั
จากสถาบนัการเงินแลว้วา่จะไม่เรียกช าระหน้ีดงักล่าวคืนทั้งจ านวน) มีหน้ีสินภาระผูกพนัธ์ประโยชน์พนกังานเกษียณอายุ
เพ่ิมข้ึน จ านวน 4.55 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 46.30 ลา้นบาท 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเกิดจากเงินกูส้ถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทัยอ่ย จ านวน 150.19 ลา้นบาท และมี
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพิมข้ึน 2.52 ลา้นบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวน 4,863.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน  42.63 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.89 เน่ืองจากในวนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดล้ด
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้จากการซ้ือหุน้คืนจ านวน 165 ลา้นหุน้ จ านวน 140.25  ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไม่สามารถจ าหน่ายหุ้น
ซ้ือคืนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดและไดก้ลบัรายการส ารองเพ่ือการซ้ือหุ้นคืนกลบัเป็นก าไรสะสมจ านวน 91.07 ลา้น
บาท และการลดทุนดงักล่าวท าให้เกิดส่วนเกินทุนจากหุ้นสามญัซ้ือคืนจ านวน 49.18 ลา้นบาท  และมีหน้ีสินผลประโยชน์
พนักงานลดลงจากการค านวณของนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ 31 ธันวาคม 2560 มีผลกระทบท าให้ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน 
จ านวน 3.27 ลา้นบาทและบริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมูลค่าราคาตลาดสูงข้ึนส่งผลท าใหส่้วน
ของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนตามจ านวน 109.97 ลา้นบาท และผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2560 มีผลขาดทุน
ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงในงวดน้ีจ านวน 105.72 ลา้นบาท 

 
โครงสร้างเงินทุน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมติัให้จ าหน่ายหุ้นท่ี
บริษทัซ้ือคืนในโครงการซ้ือคืน (Treasury Stock) ตั้งแต่วนัท่ี 1-15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 โดยบริษทัตอ้งขายหุ้นซ้ือคืนใน
ราคาไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น และเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน กรณีท่ีบริษทัไม่จ าหน่ายหรือ
จ าหน่ายไม่ได ้บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ โดยวิธีตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนและยงัไม่ไดจ้ าหน่ายทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุน                    
จดทะเบียนและทุนช าระแลว้ โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ทั้งจ านวนแลว้ในวนัเดียวกนั ซ่ึงใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 
5,716,304,582.75 บาท เป็น 4,588,195,610.65 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้ในวนัท่ี 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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ภาระผกูพนัด้านหนี้สินและการบริหารจดัการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษทัฯ มีสัญญาขายสินคา้และให้บริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้หรือยงัไม่ไดส่้งมอบงานบริการ
เป็นจ านวนเงินรวม 1,982.46 ลา้นบาท บริษทัฯ สามารถส่งมอบสินคา้หรืองานบริการไดต้ามก าหนดวนัท่ีในระบุในสญัญาหรือ
ท่ีตกลงร่วมกนักบัลูกคา้ไดต้ามก าหนด ซ่ึงเป็นการด าเนินธุรกิจปกติ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้าประกนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ส าหรับการปฏิบัติตามสัญญาและการใช้ไฟฟ้าจ านวนเงินรวม 212.46 ลา้นบาท พร้อมทั้ งไดน้ าเงินฝากประจ าของบริษทัฯ
จ านวน 27.93 ลา้นบาท และท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ ไปเป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าว เป็น
การด าเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าโรงงานและรถยนต ์จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ จ านวน 47.97 ล้านบาท  สัญญาเช่าโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตสินค้าท่ีใช้ด าเนิน
ตามปกติของธุรกิจของบริษทั  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและอ่ืนๆจ ำนวนท่ีใชไ้ปจ ำนวน  929.48  ลำ้นบำท ทั้งมีกำรจด
จ ำนองท่ีดินและเคร่ืองจกัร เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั เป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 

ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
 ในปี 2561 แนวโนม้ตลาดจะมีการแข่งขนัดา้นราคาขายสูงข้ึน ธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตท่ีดีจากการท่ี
ไดรั้บ อานิสงคข์องการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ทั้งโครงการต่อเน่ืองและโครงการใหม่ๆ รวมถึงโครงการของ
ภาคเอกชนท่ีทยอยปรับตวัดีข้ึนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่ีอยู่อาศยั โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยกรรม                 
ซ่ึงเป็นเหตุผลสนบัสนุนให้บริษทัมัน่ใจวา่ผลประกอบการกลบัมาดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯเนน้กลยทุธ์การควบคุมตน้ทุน
การผลิตทั้ งวงจร ตั้ งแต่การควบคุมต้นทุนวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ได้ขยายตวัของธุรกิจไปสู่ธุรกิจตน้น ้ า                      
โดยการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็กกลา้ชั้นพิเศษ ในนามบริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ากดั รวมถึงบริษทัฯ ยงั
ไดเ้พ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มความตอ้งการ จากการ
ท่ีบริษทัฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง  ใชแ้รงเหวี่ยง  เสาเข็ม Spun pile
บริษทัฯ ไดเ้ตรียมมาตราการณ์ในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ให้รัดกุมยิ่งข้ึน โดยเบ้ืองตน้บริษทัจะวดัประสิทธิภาพ
การท างานของทุกระดบัโดยการวดัประสิทธิภาพในการท างานดว้ยระบบ  Key Performance Indicator (KPI) เป็นตวัช้ีวดั 



    บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

   

 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล    หน้ำที่ 124 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ  ขอรับรอง
วา่ ขอ้มูลความดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  บริษทัฯ 
ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เศรษฐบุตรเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีช่ือของ          
นายวฒิุชยั เศรษฐบุตรก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้
                    

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมการ -ลงนาม- 

2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการ -ลงนาม- 

 

ผู้รับมอบอ ำนำจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษทั -ลงนาม- 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

รายชื่อคุณวฒุิ และประวตัิของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ลาํดบั 
ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยก์ิตติคุณ 

ดร.บวรศกัดิ์  อุวรรณโณ 

ประธานกรรมการบริษทั /

กรรมการอิสระ 

25 เมษายน พ.ศ. 2557 
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คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน 

(เกียรตินิยมดีมาก)   

(มหาวิทยาลยัปารีส 10) 

 ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน 

(เกียรตินิยมดี)  

(มหาวิทยาลยัปารีส 10) 

 ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง 

(มหาวิทยาลยัปารีส 2) 

 เนติบณัฑิตไทย (สาํนกัอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา) 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั

หนึ่ง) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

 

 

 

ประวตัิการอบรม 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั 

และกรรมการอิสระ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั First Vice - Chairman of 

the National Reform 

Council 

- 

2557 – ปัจจุบนั Chairman of the 

Constitution Drafting 

Committee 

- 

2557 – ปัจจุบนั Fellow and Deputy 

President of the Royal 

Institute 

- 

2557 – ปัจจุบนั Member of the Council of 

State 

- 

2550-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ี

จาํกดั (มหาชน) 

2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั 

(มหาชน) 
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                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 

กรรมการบริษทัฯ ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการ
ยตุิธรรมระดบัสูง  

(บยส.) รุ่นที่ 15   

สาํนกังานศาลยตุิธรรม 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท)    

รุ่นที่ 8  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 

4111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2549 Secretary General  King Prajadhipok’s Institute 

2545 Professor Emeritus Faculty of Law, 

Chulalongkorn University 

2549 Member of the Senate - 

2546 Member of the National 

Legislative Assembly 

- 

2539 Member of the 

Constitution Drafting 

Assembly 

- 

2532 Deputy Secretary General 

to the Prime Minister (on 

Political Affairs) 

- 

2531 Advisor to the Prime 

Minister 

- 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 
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ลาํดบั 
ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ 

รองประธานกรรมการ

บริษทั /ประธานกรรมการ

กาํกบัดูแลความเสี่ยง / 

กรรมการอิสระ 

5 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 คุณวฒุิทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูง การ

บริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน รุ่นที่ 6 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

(สาขาการจดัการทัว่ไป) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ระดบัปริญญาตรี วศบ.โยธา

สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอ้ม, Mapua 

Institute of Technology  

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั

ผูท้รงคุณวฒุิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

มหานคร 

2557-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ

บริษทั และกรรมการอิสระ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

(มหาชน) 

2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวง

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2555 ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม 

2553 ผูต้รวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2551 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒุิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

3. นายธิติพงศ ์ ตั้งพูนผลววิฒัน ์

กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ 

กรรมการกาํกบัดูแลความ

เสี่ยง/ 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

 

39 คุณวฒุิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท M.Sc. in Engineering 

Business Management, Warwick 

University, UK 

 ปริญญาตรี B.S. in Business 

Administrative, Walter A. Hass 

School of Business,   

University of California at Berkeley 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

 

 

3.68% 

ถือหุน้

จาํนวน 

198,485,900

หุน้ 

 

ไม่มี 2560-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บริษทั  เจนเนอรัล นิปปอน 

คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั General Engineering 

Mauritius Limited  

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ 

กรรมการกาํกบัดูแลความ

เสี่ยง/ 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั เจนเนอรัล                      

เอนจิเนียนริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ Siam Rubber Industry Co.,Ltd 

2557-2558 กรรมการ บริษทั เวลิดไ์วร์ โปรเซสซิ่ง 

จาํกดั 

2554-2556 President Millcon Steel Industries Plc. 

2555-2556 กรรมการ Million Miles Co.,Ltd 

2552-2556 President Millcon Burapa Co.,Ltd 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัติการ

อบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

4. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 

กรรมการบริษทั / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจ้ดัการ/ 

กรรมการกาํกบัดูแลความ

เสี่ยง 

26 มีนาคม พ.ศ. 2556 

39 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา 

University of California, 

Berkeley, CA 

 ปริญญาโท วศิวกรรมโยธา 

University of California, 

Berkeley, CA 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

  อบรมหลกัสูตร DAP รุ่นที่ 

105/2013 

 อบรมหลกัสูตร DCP รุ่นที่ 

193/2014 

 อบรมหลกัสูตร RCL รุ่นที่ 3/2016 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius 

Limited 

2556-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / 

กรรมการบริหาร/

กรรมการผูจ้ดัการ / 

กรรมการกาํกบัดูแลความ

เสี่ยง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 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 โปรเซสซิ่ง จาํกดั 

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



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัติการ

อบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 Bangkok, Thailand 

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

5. นายวฒุิชยั  เศรษฐบุตร 

กรรมการบริษทั /

กรรมการบริหาร /

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี / 

เลขานุการบริษทั 

25 เมษายน พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

46 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

และการเงินระหวา่งประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Bachelor Degree in Business 

Administration,  

     National University, California,   

U.S.A 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตัิสาํหรับเลขานุการบริษทั

ตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยใ์หม่ 

 Director Accreditation Program 

(DAP) Class 131/2016 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) 

PTE.Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius 

Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั Millcon Thiha GEL Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /

กรรมการบริหาร /

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี / 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวัติการ

อบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีโอ ฟอร์ม จาํกดั 

2556-2556 ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่าย

นกัลงทุนสมัพนัธ์และ

ประสานงานทัว่ไป 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2554-2556 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย

จดัการ 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2553-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2551-2556 เลขานุการบริษทั บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2548-2550 ผูจ้ดัการแผนกวางแผน

ธุรกิจ 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2547-2548 ผูจ้ดัการทัว่ไป   บริษทั จีโอฟอร์ม จาํกดั 

2542-2547 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั จีโอฟอร์ม จาํกดั 

 

 

 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

58 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุน

ธนาคารกสิกรไทย) Wharton School, 

University of Pennsylvania, USA 

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขา

ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

Director Certification Program รุ่นที่ 19  

ปี 2545 

Audit Committee Program รุ่นที่ 13 ปี 

2549 

 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไพลอน จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ

ตรวจสอบกรรมการอิสระ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

บริษทั สาลี่ พริ้นทต์ิ้ง จาํกดั  

(มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส                     

ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวริ์คส์ 

จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ 

จาํกดั 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สวนส้มเชียงดาว จาํกดั 

2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แพรคติคมั เอน็จิเนียริ่ง 

จาํกดั 

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท ์

คลบั แคปปิตอล จาํกดั 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
  

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั                                                                                                                                                                 หน้าที่ 133   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555 - 2559 อนุกรรมการพิจารณา

หลกัทรัพยป์ระเภทตราสาร

ทุน และการบริหารกิจการ

ของบริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) 

      2554 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

7. 

 

 

 

 

นางพรรณี   จารุสมบตัิ 

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 

 

 

61 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาการเมืองการปกครอง มหาวยิาลยั

สุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขา

สื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอนัดบั 2)

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

ปัจจุบนั รองประธาน สภาวฒันธรรมไทยจีน และ

ส่งเสริมความสมัพนัธ์ 

ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้           

พระนครเหนือ 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

2552 เลขานุการรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

2551 อนุกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนของ BOI 

BOI 

2551 กรรมการส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) 

สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) 

- รองเลขาธิการ  สมาคมเศรษฐกิจและวฒันธรรม

ไทย-จีน 
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- คณะทาํงาน สภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจ และความมัน่คง

แห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

- 

2550 รองเลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี 

- 

2549 สมาชิกวฒุิสภา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- 

2548 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โตโยตา้ พาวิลเลี่ยม ระยอง 

- กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ออฟเฟอร์ เซอร์วิส จาํกดั 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

8. ดร.วิชญะ เครืองาม 

กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี  

 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

               

36 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (J.S.D.) 

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M.)     

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Corporate 

Governance for Executive (CGE)  

รุ่นที่ 6 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advanced 

Audit Committee Program (AACP)  

รุ่นที่ 22/2016 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Corporate 

Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

อนุกรรมการประชาสมัพนัธ์

และการรับฟังความคิดเห็น / 

อนุกรรมการพิจารณาเสนอ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

ประโยชนข์องประชาชน  

คณะกรรมการดาํเนินการปฏิรูป

กฎหมายในระยะเร่งด่วน 

2560-ปัจจุบนั ที่ปรึกษา อนุกรรมการดา้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและหน่วยงาน

ของรัฐในการจดัทาํแผนการ

ปฏิรูปประเทศคณะกรรมการ

ปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 

2560-ปัจจุบนั

  

กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน 

คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและ

กาํกบัดูแลกิจการที่ดี   

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 
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Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 116/2015  

 ประกาศนียบตัรนกับริหารการยตุิธรรม
ทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 

 ประกาศนียบตัรสาํนกัฝึกอบรมวิชาวา่
ความสภาทนายความในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

 ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารกระบวนการ
ยตุิธรรมระดบัสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 

สาํนกังานศาลยตุิธรรม 

 ประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1  

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการ

สรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมกาสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร /  

ประธานคณะกรรมการ

กิจกรรมเพื่อสงัคม / ประธาน

คณะกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์ 

สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

2553-ปัจจุบนั Business Development 

Executive 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

2553-ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ คณะสงัคมศาสตร์บูรณาการ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วิทยาเขต

หนองคาย 

2559-2560 นกัวชิาการประจาํ

กรรมาธิการ  

 

คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศดา้นกีฬา ศิลปะ 

วฒันธรรม การศาสนา 

คุณธรรม และจริยธรรม  

สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูป



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ประเทศ 

2558-2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2559-2560 ที่ปรึกษาประจาํคณะ 

อนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการขบัเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศดา้นการ

ปฏิรูปเร็ว (Quick Win) 

สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ 

2557-2560 กรรมการอิสระ /  

กรรมการบรรษทัภิบาลและ

ความรับผดิชอบต่อสงัคม / 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

บริษทั หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

2555-2559 

 

ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตร /กรรมการ

บริการหลกัสูตร  

หลกัสูตรอบรมวฒุิบตัร 

“เยาวชนภิวฒัน”์ (“YP”) ศาล

ยตุิธรรม 

2556-2557 อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสาธารณะ 

วฒุิสภา 

2556-2557 ที่ปรึกษาประจาํคณะอนุ

กรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา

ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ และ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งดา้นการ



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 
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สื่อสาร สารสนเทศและ

โทรคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร 

2553-2557 อาจารยพ์ิเศษ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

      2553-2557 อาจารยพ์ิเศษ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช 

      2549-2553 ทนายความ บริษทั ไวท ์แอนด ์เคส 

(ประเทศไทย) จาํกดั 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิรัช มรกตกาล 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดี/ 

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน/ 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

50 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 Master of  Business Administration in 

Management Science, Virginia 

Polytechnic Institute and State 

University 

 สถิติศาสตร์บณัฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 Advanced Audit Committee Program 

(AACP) 

 Director Certification Program (DCP) 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2559 - 

ปัจจุบนั 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายวาณิชธนกิจ ธุรกิจขนาด

ใหญ่ 

ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

2559 – 

ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ที่ดี/ 

บริษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 

ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ/ 

 

บริษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2558 -

ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั ตน้ไร้ขอ้ จาํกดั  

2557 -

ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั อกัษรเอด็ดูเคชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

2552 – 2558 

 

รักษาการประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร 

บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ 

จาํกดั 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

10. 

 

นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการ เสาเขม็คอนกรีต

อดัแรง          

  

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรการบริหารแบบ 

KAIZEN 

 อบรมหลกัสูตร Successful Formulation 

2 Execution of Strategy (SFE) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย 

 อบรมหลกัสูตรเทคนิคการสมัภาษณ์งาน
สาํหรับหวัหนา้งาน 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการเสาเขม็คอนกรีตอดั

แรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2557-2558 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิต

และบริการเสาเขม็คอนกรีต

อดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2531-2548 วศิวกรสนาม-ผูจ้ดัการโรงาน

ผลิตเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดับ 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง

ครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

นางลินจง ศรีสงคราม/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

 

นายศรัณย ์เวยีงคาํมา/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการผนงัคอนกรีต

สาํเร็จรูป 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

54 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรโครงการพฒันาผูบ้ริหาร 

(Mini MBA) รุ่น 64 คณะพาณิชยศ์าสตร์

และการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

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. 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

2541 – 

ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

2534 – 2541 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2554 -2558 

2551 -2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการ 

 

ผูช้่วยรองประธาน 

ผูช้่วยรองประธาน 

 

BLM group co., ltd. 

 

 

 

 

 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

Pruksa Real Estate PCL. 

General Engineering PCL. 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้าง
แนวราบและการตรวจสอบงวดงาน

ก่อสร้าง 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. 

 



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

นางดวงกมล สุขเมือง 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป 

ลาออก 1 พ.ค. 60 

 

 

 

 

60 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรม 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 61/2550 

0.009% 

ถือหุน้

จาํนวน 

500,000 

หุน้ 

 

ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558 –  พ.ค.

2560 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงาน

ทัว่ไป 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

2556 – 2558 กรรมการบริษทั  บจก.มิลลเ์ลี่ยน ไมลส์   

2553 – 2558 

 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. มิลลค์อน สตีล   

 

2553 -  2558 กรรมการ/ กรรมการบริหาร  บจก. มิลลเ์ลี่ยน ไมลส์ 

2550 -  2558 กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร/ รอง

กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป        

 

 

 

 

 

 

 

                      

บมจ. มิลลค์อน สตีล   



                                                   บริษทั เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง จาํกัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ลําดบั 
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 
(% ) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

14. นายพรชยั นุ่นละออง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑ์

เหลก็ 

และรักษาการผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายสนบัสนุนงานผลิต 

 

 

55 คุณวุฒทิางการศึกษา 

 ปริญญาตรี หลกัสูตรวศิวกรรม

การเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรกระบวนการนาํเขา้-ส่งออก
ภาษีศุลกากร 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

15. นางวิสจัจา  คชเสนา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

47  ปริญญาโท (การบญัชี) มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

 

0.00% 

ถือหุน้

จาํนวน 

334 หุน้ 

ไม่มี 2559-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

      2554-2559 ที่ปรึกษาฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 

จาํกดั (มหาชน) 

      2537 - 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

บริษทั พี พลสั พี จาํกดั 

(มหาชน) 



                                                                                                                              บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

                                 แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                           หน้าที่ 147 

เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย บริษทัร่วม   และบริษทัที่เกี่ยวขอ้ง  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ลาํดบั ชื่อ GEL 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

Seven Wire GEM GENCI MCTRIC WT MILL 

1. นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒัน์ X / / / - - - 

2. ดร.ธวชั อนนัต์ธนวณิช /, // / / / / - - 

3. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ - - - - - - / 

4. นายวฒุิชยั เศรษฐบุตร           /, // / / / / / - 

5. ดร. วิชญะ  เครืองาม / - - / - - - 

6. นางดวงกมล สุขเมือง  

(ลาออก 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560) 

- / - - - / - 

7. นายพรชยั นุ่นละออง - / - - - - - 

 

    หมายเหตุ  : X = ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร,    / = กรรมการบริษทั,    // = กรรมการบริหาร 

    GEL  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

     Seven Wire บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

     GEM  General Engineering Mauritius Limited 

               MCTRIC  บริษทั แมคทริค จาํกดั 

              WT              บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

   MILL        บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

   GENCI  บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั 



              บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)

                                           แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

  

เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นายอภินนัทน์  ศรีปราโมช 

 

57  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 หลกัสูตร Mini MBA 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  

ทะเบียนเลขท่ี 5092 

 หลกัสูตรการตรวจสอบภายใน สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2551-

ปัจจุบนั 

หวัหนา้ทีม

ส่วนงาน

ตรวจสอบ

ภายในบริษทั

จดทะเบียน 

และบริษทัท่ี

เตรียมจด

ทะเบียนใน

ตลาด

หลกัทรัพย ์

บริษทั สอบบญัชี 

ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล  

หนา้ท่ีหลกั 

 วางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว ้สอบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํเสนอผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

รายละเอียดของงาน 

1) จัดทําแนวการตรวจสอบ  (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับการตรวจกํากับ ดูแล สอบทานการ

ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

2) จดัทาํกระดาษทาํการ สรุปประเด็นขอ้ตรวจพบ รวมทั้งเสนอวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

3) ปฏิบติังานตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชว้ิธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ

ตรวจนบั การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผา่นการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ 

5) ประสานงานกบัผูจ้ดัการหน่วยรับตรวจ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีทาํการตรวจสอบ 

6) ควบคุมการจดัทาํงบประมาณประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7) ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั  

8) ปฏิบติังานอ่ืน ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน                                                                                        หน้าท่ี 148 

และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 



          บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์                                                                                         หน้าท่ี 149 

เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน)
                                 แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2560 (แบบ 56-1) 

  

เอกสำรแนบ 5 อืน่ ๆ                                                                                                                                                                 หน้ำที่ 150 

เอกสำรแนบ 5   อืน่ๆ 
 
-ไม่มี- 
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