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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จดทะเบียนก่อตังเริ มแรก เมือวันที 14 กันยายน พ.ศ. 2505
โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิ ช ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในชื อบริ ษทั เยนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด ทําการผลิต
เสาเข็มคอนกรี ตอัด แรง ซึ งขณะนันนํามาใช้แทนเสาเข็มไม้ บริ ษทั ฯได้เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์รับอนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 28 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง หมวด
วัสดุก่อสร้าง และทําการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน เมือวันที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญ18 ล้านหุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท และทุนชําระแล้ว 4,588,195,610.65
บาท แบ่งเป็ น 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.85 บาท
ธุ รกิจหลักของบริ ษ ทั ฯ คื อ ผลิตและจําหน่ ายวัสดุก่อสร้าง เสาเข็มคอนกรี ตอัด แรง ผลิตภัณฑ์พืนและผนังคอนกรี ต
สําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว และพืนคอนกรี ตอัดแรงในทีชนิ ดไร้คาน
1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) ได้ริเริ มการผลิตเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง โดยเป็ นผูน้ าํ เทคโนโลยีและ
นวัต กรรมใหม่ ๆ ทีมีม าตรฐานเข้าสู่ วงการก่ อสร้ าง บริ ษ ัทฯ ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ทีมีคุ ณ ภาพอย่างต่ อเนื อง เช่ น เสาเข็ม
คอนกรี ตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว ผลิตภัณฑ์พนและผนั
ื
งคอนกรี ตสําเร็ จรู ป พืนคอนกรี ตอัดแรงในทีชนิ ดไร้
คาน พืนกึ งสําเร็ จรู ปอัลฟ่ าทรัส และปูนซี เมนต์ชนิ ดไม่ หดตัว โดยได้รับการรับรองระบบบริ หารคุ ณภาพตามมาตรฐาน
TIS/ISO 9001: 2015 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 วิสัยทัศน์
เราจะทําให้การก่อสร้างเป็ นเรื องง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่าทีสุ ด
 พันธกิจ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันในการดําเนิ นงานให้สาํ เร็ จผล โดยผ่านแนวคิด
 Total Solution Provider : เราจะเป็ นศู นย์รวมในการให้บริ การและให้คาํ ปรึ กษาแก่ลูกค้า เพือให้ลูกค้า
สามารถควบคุม ต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนทีวางไว้ ให้เกิดคุณภาพสู งสุ ด
 เป็ นทีหนึงในใจลูกค้า : เราจะผลิตสิ นค้าและให้บริ การเพือทําให้ลูกค้าได้รับความความพึงพอใจสู งสุด
 เป้าหมายองค์ กร
บริ ษทั ฯ มีเป้าหมายทํารายได้เติบโตอย่างต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า เพือให้บรรลุ
เป้ าหมายนี เราได้พฒ
ั นาแผนงานที เหมาะสมในการรองรับ โอกาส และเผชิ ญกับความท้าทายในโอกาสใน
อนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการทีจําเป็ นของการเป็ นองค์กรทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก
แง่มุมของ การดําเนิ นงานของเรา
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1.2 การเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญสํ าหรับประจําปี 2561
วันที 24 เมษายน พ.ศ. 2561
ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2561 มีมติ เห็น ชอบมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริ หารและ/หรื อบุคคลทีคณะกรรมการบริ หารมอบหมายให้
เป็ นผูด้ าํ เนิน การเกี ยวกับเรื องการจําหน่ ายหุ ้นสามัญทีบริ ษทั ฯ ถือในบริ ษทั
ปริ นดาจํากัด (มหาชน) (“ปริ นดา”) ซึ งดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกียวกับการผลิตซือ
และขายส่ งอิฐ หิ น ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรี ตและให้บริ การบรรทุก
หิ น และทรายเพือการก่ อสร้ าง และเป็ นบริ ษทั ทีไม่ ได้จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํานวน 4 ล้านหุ ้น (“สี ล้านหุ ้น”) สัดส่ วนการถือ
ครองหุ ้นร้อยละ 17.39 ของจํานวนหุ ้นสามัญทังหมดจํานวน 23 ล้านหุ ้น
(“ยีสิ บสามล้านหุ้น”) มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมถึงเจรจารายละเอียด
ของสัญ ญาซื อขายหุ ้น และดํา เนิ น การอื นๆ ทีเกี ยวข้อ งอัน เป็ นผลให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ตามความเหมาะสม
วันที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารลงนามในหนัง สื อ สั ญ ญาซื อขายหุ ้ น สามัญ ของปริ น ดา
ระหว่า งบริ ษ ัท ฯ และ ห้า งหุ ้น ส่ วนจํากัด เม็ ดทรายค้าวัส ดุ ก่อ สร้ า ง(ผูซ้ ื อ)
จํานวน 4 ล้านหุ ้น (“สี ล้านหุ้น”) สัดส่ วนการถือครองหุ้นร้ อยละ 17.39 ของ
จํานวนหุ ้นสามัญทังหมด ในราคาหุ ้นละ 10.50 บาท เป็ นเงินจํานวนทังสิ น42
ล้านบาท(“สี สิ บสองล้านบาท”) ซึ งบริ ษทั ฯ ได้รับเงิ น จากการจําหน่ ายหุ ้น
สามัญของปริ นดาดังกล่าวจากห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เม็ดทรายค้าวัสดุก่อสร้าง (ผู้
ซื อ) และได้ดาํ เนินการโอนหุ ้นรวมถึงส่ งมอบใบหุ ้นสามัญของปริ นดาเป็ นที
เรี ยบร้อยแล้ว
วันที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ทีประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั งที 7/2561 มี ม ติ อ นุ มตั ิ การลงทุ นเพิม
เครื องจักรและงานระบบเพือเพิมกําลังการผลิตของเครื องจักรในโรงงานผลิต
และจําหน่ ายลวดแรงดึ งสู งชันคุ ณ ภาพพิเศษของบริ ษ ัท เซเว่น ไวร์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) เป็ นเงินจํานวน 50 ล้านบาท (“ห้าสิ บล้านบาท”)
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

99.99%
บริ ษทั เซเว่น
ไวร์ จํากัด

82.50%
บริ ษทั เจนเนอรัล
นิ ปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์ จํากัด

100.00%
General Engineering
Mauritius Limited

45.00%

32.65%

Wisdom Tree
Investment (S) PTE
Limited

บริ ษทั แมคทริ ค
จํากัด (มหาชน)

100.00%
Millcon Thiha
GEL Limited
หมายเหตุ:
1. ไม่มบี ุคคลทีมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเกินร้อยละ 10
2. บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 17.97 ซึงเป็ นกิจการทีบริ ษทั ฯ ไปลงทุนและบริ ษทั ฯ ไม่มีอาํ นาจควบคุมใดๆ

รายชือบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมอืนๆ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริ ษทั
บริษัทย่อย
1. General Engineering Mauritius Limited
10th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cyber
city Ebene, Mauritius
2. บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์
ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2194-0990, 0-2194-0991
0-3862-2299, 0-3862-4499
3. บริ ษทั เจนเนอรัล นิ ปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์
จํากัด
44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี
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สัดส่วน
(ร้อยละ)

ทุนทีเรี ยก
ชําระ
(ล้านบาท)

ต้นทุนเงิน
ลงทุน

มูลค่าเงิน
ลงทุน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

ธุรกิจเพือการลงทุน

100.00

0.34

0.34

0.34

ผลิตและจําหน่ ายลวด
แรงดึ งสู งชันคุณภาพ
พิเศษ

99.99

280.00

279.99

279.99

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย
เสาเข็ ม คอนกรี ต อัด
แรงหล่อสําเร็ จรู ป

82.50

200.00

165.00

165.00

ประกอบธุ รกิจ
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บริ ษทั
อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2147-3144, 0-2147-3145
บริษัทร่ วม
บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน)
121/105 อาคารอาร์ เ อสทาวเวอร์ ชั นที 39 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2641-2100
โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore
(048616)
โทรศัพท์ (65) 6225-1868
โทรสาร (65) 3125-7212
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สัดส่วน
(ร้อยละ)

ทุนทีเรี ยก
ชําระ
(ล้านบาท)

ต้นทุนเงิน
ลงทุน

มูลค่าเงิน
ลงทุน

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

รับ เหมาก่ อสร้ า งและ
ให้ บ ริ ก ารติ ด ตังงาน
ระบบ

32.65

300.00

185.63

158.34

กิ จ ก ารทํ า ธุ รกรรม
ลงทุนในต่างประเทศ

45.00

394.80

177.66

150.42

ประกอบธุ รกิจ

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลทีมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเกินร้อยละ 10

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ปี 2561 สามารถจําแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดงั นี
ประเภทรายได้
เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
คอนกรี ตพิเศษ
ผลิตภัณฑ์พิเศษ
ผลิตภัณฑ์อนๆ
ื
ผลิตภัณฑ์เหล็ก
รวม
ดอกเบียและส่ วนลดรับ
กําไรจากการขายเงิน
ลงทุน
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งกําไรจาก
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วม
ค้า
รายได้อืนๆ
กําไรจากอัตรา
แลกเปลียน
รวมรายได้

ปี 2561
ล้ านบาท
970.84
886.54
74.43
9.63
6.57
1,948.01
0.15
42.00

ปี 2560
%
47.83
43.68
3.67
0.47
0.32
95.98
0.01
2.07

ล้ านบาท
876.83
830.95
46.45
8.24
1,762.47
0.74
-

2.41
8.51

0.12
0.42

28.15
0.46
2,029.68

ปี 2559
%
49.01
46.45
2.60
0.46
98.51
0.05
-

ล้ านบาท
741.47
761.32
73.13
9.68
1,585.60
2.69
-

%

-

-

68.27
4.82

4.05
0.29

1.39
0.02

23.62
2.25

1.32
0.13

22.55
-

1.34
-

100.00

1,789.08

100.00

1,683.93

100.00

44.03
45.21
4.34
0.57
94.14
0.16
-

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
1) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ผลิตและจําหน่ ายวัสดุก่ อสร้ างและให้บริ การงานก่อสร้ างและติดตังผลิตภัณ์ของบริ ษทั ฯ โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มี
ดังต่อไปนี
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรี ต
อัดแรง
ผลิตภัณฑ์พืนและผนัง
คอนกรี ต

ชื อผลิตภัณฑ์
* เสาเข็มเหลียม
* เสาเข็มรู ปตัวไอ (I)
* เสาเข็มกลมแรงเหวียง
* ผลิตภัณฑ์คอนกรี ตสําเร็จรู ป

* พืนคอนกรี ตอัดแรงในทีชนิด
ไร้คาน

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

คุณสมบัติ
เป็ นเสาทีมีประสิทธิภาพประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้
สมําเสมอทังแผ่นทําให้การก่อสร้างเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว ตามทีเจ้าของโครงการออกแบบ
ใช้สาํ หรับพืนทีทีต้องการช่วงห่างของเสากว้าง
กว่าปกติ และไม่ตอ้ งการมีคานรับพืน เพือให้
อาคารมีเสาน้อย มีพืนทีใช้สอยมากขึน ก่อสร้าง
ได้รวดเร็ว

การใช้ งาน
หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, ห้างสรรพสิ นค้า,
โรงงาน, มหาวิทยาลัย, สนามบิน, บ้านจัดสรร
และงานสะพานเป็ นต้น
งานโรงงาน, ห้างสรรพสิ นค้า, อาคารสูง, สนาม
กีฬา เป็ นต้น
อาคารจอดรถ, พืนอาคารสูง

หน้า 5

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ชื อผลิตภัณฑ์
* พืนกึงสําเร็ จรู ป

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

คุณสมบัติ
ออกแบบเพือใช้งานพืนทีมีช่วงเสากว้างเกินกว่า
มาตรฐานปกติสามารถทดแทนไม้แบบ และเป็ น
พืนรับนําหนักได้ตามทีผูอ้ อก แบบต้องการมีความ
รวดเร็ วในการติดตัง
* ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต เสริ มใย
นําใยแก้วมาเสริ มในคอนกรี ตโดยไม่เสริ มเหล็ก
แก้ว (GRC)
ทําชินงานได้รูปทรงต่างๆ มีลกั ษณะคมชัด
สวยงาม นําหนักเบา ง่ายต่อการติดตัง ซึ ง
คอนกรี ตธรรมดาทําได้ยาก
* กําแพงกันเสี ยง
เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที ใช้ป้ องกัน , แก้ไ ขมลภาวะทาง
เสี ยงจากการจราจรหรื อเครื องจักร
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ
* ซี เมนต์พิเศษเดนก้า
เป็ นปูนซี เมนต์ชนิดไม่หดตัว และรับกําลังอัดสูง
(DENKA)
ใช้ในงานติดตังเครื องจักร เป็ นผลิตภัณฑ์เดียวจาก
หลายสิ บผลิตภัณฑ์ทีผ่านการทดสอบคุณภาพ
และอนุ มตั ิให้ใช้ในการติดตังเครื องกําเนิ ดไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ปูนซี เมนต์ผสมเสร็จสําหรับงาน เป็ นปูนฉาบผิวบางมีความยึดเกาะสูง ใช้สาํ หรับ
ฉาบบาง (Super Skim coat)
ตกแต่งผนัง, พืนผิวงาน Precast ให้ออกมาเรี ยบ
สวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยัดสี ในการทาสี
เคมีภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง (ESTOP)
มีผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายเหมาะสําหรับงาน
ประเภทต่าง ๆ เช่น งานกันซึ ม งานดูแลพืนผิว
คอนกรี ต และงานซ่ อมแซม เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ STEEL
เหล็กเส้น
ความสามารถในการขึนรู ป และความทนทานยอด
(บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทน
เหล็กรู ปพรรณ
เยียมรวมถึงยืดหยุน่ ได้ดี มีคา่ จุดครากและการนํา
จําหน่าย)
ความร้อนทีดี ตลอดจนคุณสมบัติทีสําคัญอีกอย่าง
หนึ งทีมีในเหล็กกล้าไร้สนิม มี ความทนทานต่อ
การกัดกร่อน
ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
เป็ นส่วนผสมของปูนซี เมนต์ หิ นทราย นํา และ
ผสมเสร็ จ
นํายาผสมคอนกรี ตทีผสมกันเบ็ดเสร็ จจากโรงงาน
(บริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทน
รวมถึงบริ การจัดส่งไปทีหน่วยงานก่อสร้างโดยรถ
จําหน่าย)
ผสมคอนกรี ต
หมายเหตุ: เป็ นสินค้าทีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

การใช้ งาน
งานโรงงาน, งานสะพาน

สําหรับลูกค้าทีต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
ลักษณะพิเศษเฉพาะ

ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, อุโมงค์ทางลอด,
โรงไฟฟ้ าและโรงงานต่าง ๆ
โรงไฟฟ้ าของ EGAT โรงงานไฟฟ้ า IPP และ
SPP โรงปิ โตรเคมี โรงกลันนํามัน โรงเหล็ก
โรงงานกระดาษ โรงงานนําตาล ฯลฯ

ในอาคารสู งทัวไป ในงานผนังสําเร็จรูปในการ
ตกแต่งทัวไป
ใช้สาํ หรับการก่อสร้างทุกชนิด

ใช้สาํ หรับการก่อสร้างทุกชนิด

ใช้สาํ หรับงานก่อสร้างทุกชนิดมีลกั ษณะพิเศษที
เหมาะสมกับงานก่อสร้างทุกประเภท

ผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ก.ค. – ธ.ค. 61 ม.ค. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มิ.ย. 60 ก.ค. – ธ.ค. 59 ม.ค. – มิ.ย. 59
ร้ อ ยละความ
76.36
79.68
79.58
77.53
79.89
78.13
พึ ง พอใจของ
ลูกค้า
หมายเหตุ:
1) ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปลียนแปลงแบบสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพือให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
2) บริ ษทั ฯ ตังเป้ าหมายด้านประสิ ทธิภาพในการทํางานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2) ธุรกิจของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทย่ อย
1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุ รกิ จเพือการลงทุน ในกิ จการร่ วมค้า Wisdom Tree Investment
(S) PTE. Limited
2. บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด ดําเนิ นธุ รกิ จผลิต และจําหน่ายลวดแรงดึงสู งชันคุณภาพพิเศษ สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ที
จังหวัดปทุมธานี และมีโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชันคุณภาพพิเศษ ซึ งตังอยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์ไออาร์พซี ี จังหวัดระยอง โดยมีสายการผลิต ดังนี
ก) ลวดแรงดึงสู งสําหรับคอนกรี ตอัดแรงแบบเส้นเดียว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire)
ข) ลวดแรงดึงสู งสําหรับคอนกรี ตอัดแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands)
ค) ลวดแรงดึงสู งชนิ ดดึงเย็น (Cold Drawn Wire – CW)
3. บริ ษทั เจนเนอรั ล นิ ปปอน คอนกรี ต อิน ดัสทรี ส์ จํากัด ประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายเสาเข็มคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวียง (Spun pile)
บริษัทร่ วม
1. บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุ รกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื องกลใน
แขนงต่างๆ ทีครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็ น 2 สายหลัก คื อ งานด้านวิศวกรรมก่ อสร้างทัวไป และงานด้าน
วิศวกรรม ระบบไฟฟ้ าและเครื องกลในแขนงต่ างๆ ทีครบวงจร โดยแบ่งเป็ นงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทัวไป
และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื องกล โดยมีลกั ษณะงานในการก่ อสร้างสิ งปลูกสร้างในรู ปแบบต่างๆ
ได้แก่ งานก่ อสร้ างอาคารพาณิ ชย์ อาคารทีอยู่อาศัย สถาบันการศึ กษา งานก่ อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งาน
ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา เป็ นต้น และบริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน) ให้บริ การตังแต่งานสถาปั ตยกรรม การ
สื อสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุขาภิบาล และระบบป้องกันไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อีกด้วย
กิจการร่ วมค้า
1. บริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จัดตังขึนในประเทศสิ งคโปร์ เพือประกอบธุ รกิ จการลงทุนใน
กิจการร่ วมค้าเพือประกอบกิ จการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรู ปพรรณในประเทศพม่า
2.3 การตลาดและการแข่งขัน
การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2562 นี ภาคการก่อสร้างมี การเติ บโตอย่างต่อเนื องจากปี 2561 ทีผ่านมา โดยแนวโน้มมี การปรับตัวขึนราวร้อย
ละ 6.5 เทียบกับปี 2561 คิดเป็ นมูลค่าก่อสร้างรวม 1.38 ล้านล้านบาท โดยการก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ 9
เทียบกับปี 2561 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 8.15 แสนล้านบาท ซึงเป็ นผลมาจากการก่ อสร้ างโครงการโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉพาะ
โครงสร้ างพืนฐานด้านคมนาคมทังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และการก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ 3.5
หรื อคิดเป็ นมู ลค่า 5.6 แสนล้านบาท ซึ งเป็ นผลมาจากการก่ อสร้ างคอนโดมิเนี ยมตามแนวรถไฟฟ้ าและโครงการอาคาร
พาณิ ช ยกรรมประเภทสํานัก งานและการใช้งานอเนกประสงค์เป็ นหลัก สําหรับกลุ่มบริ ษ ทั รั บ เหมาทีเน้น งานก่ อสร้ าง
ภาคเอกชน คาดว่าจะมี อตั ราการเติบโตของรายได้โดยเฉลียร้อยละ 2-3 เทียบกับปี ทีผ่านมา ตามการเติ บโตของโครงการ
ข้างต้น สําหรั บ ราคาวัตถุดิบ หลักที มี ผลต่ อการผลิ ตสิ น ค้า ในส่ วนของปูน ซี เมนต์ยงั มี แนวโน้มการปรับตัวสู งขึ นอย่าง
ต่อเนื องอยู่ทีร้อยละ 1-3 ตรงกันข้ามกับราคาของเหล็กเส้นทีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื องตามแรงกดดันจากกําลังการผลิต
เหล็กส่ วนเกิ น จากประเทศจี น นอกจากนี ปั จจัยด้านการจ้างแรงงานในภาคการผลิ ตยัง คงมีปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู่
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เนืองจากคาดการณ์วา่ ในช่วงปี 2562-2563 นี ความต้องการด้านแรงงานจะเพิมขึนปี ละ 40,000-110,000 คนตามการขยายตัว
ของการก่อสร้าง และต้นทุนการจ้างแรงงานคาดว่าจะสูงขึนตามปริ มาณความต้องการแรงงานทีเพิมขึนข้างต้น
ซึงจากปัจจัยดังทีกล่าวมานี คาดว่าผูป้ ระกอบการภาคเอกชนจะเน้นพิจารณาการเลือกวัสดุในการก่อสร้างโครงการที
สนับสนุ น การลดต้นทุนการก่อสร้ าง เช่ น การใช้วสั ดุทดแทน หรื อการก่อสร้า งด้วยนวัตกรรมใหม่ๆทีทําให้การทํางาน
รวดเร็ วและสะดวกมากยิงขึน รวมทังการลดปริ มาณการใช้แรงงานอย่างต่อเนื องโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่ อสร้ าง
ทังสําเร็ จรู ปและกึงสําเร็จรู ปเข้าทดแทนบางส่ วน ขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการยังคงมุ่งเน้นทางด้านราคาและคุณภาพ เพือ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มลูกค้ าหลักของบริษัทฯ ประกอบด้ วย
1. ผูร้ ับเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่
คือกลุ่มบริ ษทั ทีมีศกั ยภาพในการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูง
และงานสาธารณู ปโภค
2. เจ้าของโครงการ
คือกลุ่มลูกค้าทีเป็ นเจ้าของโครงการ ทีเน้นซือวัสดุในการก่อสร้างจากผูผ้ ลิต
และให้การบริ การติดตังโดยตรงโดยไม่ผา่ นบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เพราะ
มีความรู ้และเชือมันในคุณภาพของสิ นค้า
3. สถาปนิ กและวิศวกรทีปรึ กษา
คือกลุ่มผูอ้ อกแบบและคํานวณแบบ รวมถึงควบคุมการก่อสร้างให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ข้อตกลง โดยกลุ่มลูกค้านี เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์นนั ๆ เป็ นอย่างดี และสามารถจะแนะนําเจ้าของโครงการให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ได้
กลยุทธ์ การขายและการตลาด
1) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเลือก วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีมุ่งเน้นนวัตกรรม เพือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตและการ
บริ หารงาน ทังนีวัตถุประสงค์เพือรักษาตําแหน่งผูน้ าํ ของธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอืนๆ
รวมถึงการมุ่ งเน้น การบริ การลูก ค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) ซึ งประกอบไปด้วยเรื องของกลุ่ มสิ นค้าที
ครอบคลุมการก่อสร้างตังแต่กระบวนการแรกจนจบและการมีทีมงานที มีความรู ้และความชํานาญในการให้คาํ ปรึ กษาแก่
ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง
2) กลยุทธ์การกําหนดช่องทางการจัดจําหน่าย
บริ ษัท ฯ เน้ น การจัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า โดยการขายตรงผ่ า นฝ่ ายขายที มี ค วามรู ้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ร ะดับ มื อ อาชี พ พร้ อ ม
ประสบการณ์ยาวนานในธุ รกิ จ เพือตอบโจทย์ความต้องการทีแท้จริ งของลู กค้าได้ โดยแบ่งกลุ่ม ลูกค้าเป็ น กลุ่ มเจ้าของ
โครงการ กลุ่มบริ ษทั ผูร้ ับเหมา กลุ่มบริ ษทั ผูอ้ อกแบบ และกลุ่มบริ ษทั ทีปรึ กษาโครงการ
3) กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งเน้น ด้า นการสร้างประสบการณ์ทีดี แก่ ลูกค้าตังแต่เริ มติดต่ อกับ ทางบริ ษทั จนกระทังถึงกระบวนการ
บริ ก ารหลังการขายเพือเพิมความพึงพอใจให้แก่ ลู กค้ารายสําคัญ (Key account) โดยมีทีมงานขาย ทีมการตลาดและทีม
วิศวกรทีให้คาํ ปรึ กษากับลูกค้าในด้านการก่อสร้าง ดูแลลูกค้าเพือนําไปสู่ การเป็ นคู่คา้ ในระยะยาวขององค์กร
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สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิต วัส ดุ ก่อสร้ างที มี ความแข็ งแกร่ ง ด้วยประสบการณ์ ทียาวนานกว่า 56 ปี รวมทังการมุ่ง เน้น การ
พัฒ นาผลิตภัณฑ์อย่างต่ อเนื อง โดยเป็ นผูผ้ ลิต ผลิ ตภัณ ฑ์ใ นลําดับต้น ของธุ ร กิ จผลิ ตภัณฑ์ประเภทนันๆซึ งในปี 2561 มี
จํานวนคู่แข่งขันรายหลักดังปรากฏในตารางด้านล่าง
จํานวนคู่แข่ งขันรายหลัก
ผลิตภัณฑ์
ผลิตและจําหน่ายเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
ผลิตและติดตังผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริมใยแก้ว จี.อาร์.ซี
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรี ตอัดแรงในทีชนิดไร้คาน
ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษเดนก้า

2561
13
5
4
6
12

จํานวนคู่แข่ งรายใหญ่ (ราย)
2560
2559
13
10
5
14
4
4
6
5
12
12

2558
10
12
2
5
12

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) การผลิต
ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ จดทะเบียนสํานักงานและสํานักงานสาขา รวมกันทังหมด 3 แห่ง ดังนี
1) สํานักงานใหญ่
ตังอยูท่ ี 44/2 หมู่ที 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2) สํานักงานสาขา (1)
ตังอยูท่ ี เลขที 99, 99/1-5 หมู่ที 4 ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3) สํานักงานสาขา (2)
ตังอยูเ่ ลขที 99/9 หมู่ที 1 ตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
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กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง
ปี 2561
การผลิต

กําลัง
การผลิต
เต็มที

ปี 2560
อัตรา
การใช้

ปริ มาณ
การผลิต

ปริ มาณการ
ผลิตจริ ง กําลังผลิต เพิมขึน

กําลัง
การผลิต
เต็มที

อัตรา
การใช้

ปริ มาณการ
ผลิตจริ ง กําลังผลิต

(ร้อยละ) (ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์
เสาเข็ม
(ลบ.เมตร) 227,550 145,694
คอนกรี ตอัด
แรง
ผลิตภัณฑ์พืน
คอนกรี ตอัด
(ตร.เมตร) 600,000 434,783
แรงในทีชนิด
ไร้คาน
ผลิตภัณฑ์จี.
(กิโลกรัม) 2,500,000 1,236,228
อาร์.ซี.
ผลิตภัณฑ์
ซีเมนต์พิเศษ

924,000

433,456

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

ปริ มาณ
การผลิต

กําลัง
การผลิต

เพิมขึน

เต็มที

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ปี 2558
อัตรา ปริ มาณ
การใช้ การผลิต

ปริ มาณการ
ผลิตจริ ง กําลังผลิต เพิมขึน

กําลัง
การผลิต
เต็มที

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

อัตรา
การใช้
ปริ มาณการ
กําลัง
ผลิตจริ ง
ผลิต
(ร้อยละ)

ปริ มาณ
การผลิต
เพิมขึน
(ร้อยละ)

64.03

18.70

227,550

122,743

53.94

22.32

165,000

100,344

60.81

3.51

165,000

96,943

58.75

(18.5)

72.46

(20.21)

600,000

544,926

90.82

19.54

600,000

455,869

75.98

21.45

500,000

375,348

75.07

(11.13)

49.45

(14.90)

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

>100

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)

45.48

3.90

(กิโลกรัม) 27,000,000 22,428,275 83.07

ผลิตภัณฑ์พืน
และผนัง
(ตร.เมตร)
คอนกรี ต
สําเร็ จรู ป

ปี 2559

46.91

3.15

924,000

420,199

700,000

404,434.12

57.78

72.84

700,000

233,997

33.43 (13.83)
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2) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเพือจําหน่ าย
ในปี 2561 วัตถุดิบประมาณร้อยละ 99 บริ ษทั ฯ จัดซื อจากผูผ้ ลิตภายในประเทศ สําหรับสิ นค้าทีสังซื อจากต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ สามารถหาทดแทนได้จากผูผ้ ลิตอืนในประเทศ และวัตถุดิบทีซือในประเทศ บริ ษทั ฯ สามารถหาทดแทนได้เนื องจากมีผู ้
จําหน่ายหลายราย
ราคาวัตถุดิบในปี นี มีราคาปรับตัวเพิมขึนกว่าปี ก่ อน อันเนื องมาจากราคาวัตถุดิบมีการปรับสู งขึ นซึ งมีผลมาจากความผัน
ผวนของต้นทุนวัตถุดิบ และความผันผวนของเศรษฐกิจทังในประเทศและต่างประเทศทีทําให้ผจู ้ ดั จําหน่ายต้องปรับราคาสิ นค้า
ให้เหมาะสม เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทีเปลียนแปลงไป มีผลทําให้ตน้ ทุนการสังซื อวัตถุดิบของบริ ษทั ฯ ใน
ปี นีมีราคาเพิมขึน แต่บริ ษทั ฯ ยังได้รับโอกาสในการต่อรองราคาวัตถุดิบให้มีราคาทีตําลงจากราคาวัตถุดิบในตลาด
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการจองราคาวัตถุดิบกับผูผ้ ลิตเพือรองรับโครงการทีบริ ษทั ฯ จะเสนอราคา เพือป้ องกัน
ความเสี ยงจากราคาทีมีความผันผวน และการสังซือวัตถุดิบเพือสํารองการผลิตประจําวัน นอกจากนี บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่
ทีมีเครดิตทางการค้าทีดี สร้างความเชือมันและจัดเตรี ยมวัตถุดิบให้เพียงพอ
อีกทังในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาระบบการจัดจ้าง เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และมาตรฐานไปในทิศทางทีดีขึน ซึ งใน
ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการศึกษาต้นทุนการขนส่ ง เพือนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในกําหนดราคากลาง และนําไปสู่ กระบวนการ
จัดการประมูล
3) จํานวนผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก
ปูนซีเมนต์
เหล็กเส้น PC Wire / PC Stand
เหล็กเส้น
หินทราย

ซือจากผูจ้ าํ หน่ าย
ซือจากผูจ้ าํ หน่ าย
ซือจากผูจ้ าํ หน่ าย
ซือจากผูจ้ าํ หน่ าย

2
4
4
3

ราย
ราย
ราย
ราย

การสังซือจากผูจ้ าํ หน่ ายขึนอยูก่ บั คุณภาพราคาและเงือนไขทางการค้า
4) ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อม
เนื องจากบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ฯ ผลิตวัสดุก่อสร้าง จึงอาจจะมีมลภาวะเกิ ดขึนคือ ฝุ่ น เสี ยง และเศษวัสดุอุตสาหกรรม โดย
บริ ษทั ฯ ตังอยูใ่ นพืนทีโซนทีสามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซี เมนต์ได้ บริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการป้ องกันแก้ไขในเรื องของ
ฝุ่ นและเสี ยง มีการพัฒนาเครื องจักรเครื องมือ ศึกษาเทคนิ คในการลดฝุ่ น เสี ยง อีกทังสถานทีผลิตตังอยู่ห่างไกลจากสถานที
ข้างเคียง บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานความปลอดภัย เพือดูแลด้านความปลอดภัยและสิ งแวดล้อมในโรงงาน บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรอง
คุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ งจะรวมถึงการควบคุมมลภาวะสภาพการทํางาน เรื องเสี ยง แสงและฝุ่ นด้วย สําหรับเศษวัสดุทีไม่ใช้
แล้วออกนอกบริ เวณโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการกําหนดระเบียบกฎเกณฑ์ให้บริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิในการกําจัดสิ ง
ปฏิกูลหรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้วออกนอกบริ เวณโรงงาน รวมตลอดถึงต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และ
บทบัญญัติเทศบาลตําบลบางกะดี เรื อง การควบคุมกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548
บริ ษ ัทฯ ตระหนัก ถึ งสุ ข ภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อ มในการทํางาน จึ งได้ประกาศนโยบาย เรื อง
สิ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน ดังนี
1) สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทังหมด บริ ษทั ฯ ต้องสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกําหนดต่ างๆ ใน
เรื องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อม ในกรณี ทีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับใช้ในบริ ษทั ฯ
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

บริ ษทั ฯ จะตระหนักในเรื องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทํางานของพนักงานทุกคน ไม่ว่า ในlถาน
ทีทํางาน หรื อในการดําเนินธุ รกิจของพนักงานในบริ ษทั อืนๆ รวมไปถึงคนอืนๆ ในขณะทีพวกเขาอยู่ในสถานทีบริ ษ ทั
นันๆ
ระบบการจัดการไม่ได้เป็ นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบตั ิเหตุ, โรคทีเกิดจากการทํางาน และปกป้ องสิ งแวดล้อม
เท่านัน แต่ ยงั รวมถึงการจัดเตรี ยมทรัพยากร และงบประมาณทีจําเป็ นและเพียงพอในการสร้างเสริ ม วัฒนธรรมความ
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมในสถานทีทํางานโดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและดําเนินการตามข้อตกลง
อย่างจริ งจังและต่อเนือง
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อม เป็ นวิธีทีบริ ษทั ฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่ วมในการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพและปรับปรุ งผลการดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง ดังนันบริ ษทั ฯ มุ่งมันในการบังคับใช้ระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อม ในการระบุ ประเมินผลและการควบคุมอันตราย และความเสี ยงในด้าน
ความปลอดภัยด้านอาชี วอนามัย และมลภาวะทางสิ งแวดล้อม เราจะพัฒนาระบบความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและ
สิ งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผล การดําเนิ นการและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง
การพิจารณาการเปลียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนําระบบความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมมา
เป็ นส่ วนหนึ งในการร่ วมประเมินการเปลียนแปลงทุกครัง
บริ ษทั ฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริ ษทั ฯ ให้สญ
ั ญาว่าจะดําเนินการป้องกันสภาพแวดล้อม ใช้วตั ถุดิบอย่างรู ้ คุณค่าและ
ใช้พลัง งานอย่า งประหยัด และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ เพือลดการปล่ อยมลภาวะ จัด การของเสี ย และนําของเสี ย กลับ มาใช้
ประโยชน์ใหม่
การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ งแวดล้อมจะดําเนินการอย่างสมําเสมอรวมไปถึงการระบุสิงทีไม่
สอดคล้องกับข้อกําหนด และพยายามหาช่องทางในการพัฒนาปรับปรุ งให้ดีขึน
บริ ษทั ฯ จะนําระบบปฏิบตั ิการงานทีดี เลิศในเรื องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมมาประประยุกต์ใช้ใน
องค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมเหล่านี โดยการฝึ กอบรม การตรวจสอบให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
พนักงานทุกคน ผูร้ ับเหมา และผูร้ ับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามวิธีการ และระเบียบต่ างๆตามทีกําหนด
ในระบบการจัด การด้านความปลอดภัยสุ ข ภาพอนามัย และสิ งแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ ง านประจํา ด้วยความปลอดภัย
สุ ขภาพอนามัย และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม

บริ ษทั ฯ ได้มุ่งประกอบกิจการทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงการอยูร่ ่ วมกันกับสังคมและ
ชุมชนอย่างมีความสุ ขพร้อมกัน เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ซึ งได้มีการประกาศนโยบาย เรื อง ธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เมือวันที 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทังชุมชนใกล้เคียงทราบโดยบริ ษทั ฯ ได้เคร่ งครัด
ให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายเรื องธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรร
มาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื อวันที 19 กันยายน พ.ศ. 2560
2.5 งานทียังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันสิ นสุ ดของงบการเงินรวม บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาการขายและบริ การ ซึงยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า ดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
จํานวนทียังไม่ได้ส่งมอบ
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

31 ธันวาคม 2561
1,850.62

31 ธันวาคม 2560
1,982.46

31 ธันวาคม 2559
1,755.50
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3.

ปัจจัยความเสี ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง ได้พิจารณาประเด็นความเสี ยงของปี พ.ศ.2561 ซึ งสามารถสรุ ปประเด็นทีน่ าสนใจ
ดังต่อไปนี
ความเสี ยงจากการดําเนินงาน
1) ความเสี ยงจากการประกอบธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market)
ด้วยเหตุทธุี รกิจสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market) มีมาตรฐานเดียวกันทัวโลก ทําให้ราคาของสิ นค้าโภคภัณฑ์ถูก
กําหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก เมือราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์มีการเปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทัวโลก จะส่ งผล
ทําให้กาํ ไรขึนลงตามภาวะเศรษฐกิจ เมือตลาดเป็ นช่วงขาขึนความต้องการของผูบ้ ริ โภคสู งขึ น บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรอย่างมาก แต่
หากตลาดเป็ นช่วงขาลงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจความต้องการของผูบ้ ริ โภคจะลดลงอย่างมาก ซึ งอาจสวนทางกับกําลังการผลิตทียัง
สู งต่อเนืองจากช่วงเศรษฐกิจรุ่ งเรื อง ทําให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (Oversupply) กําไรของบริ ษทั ฯ อาจลดลง
ทังนีบริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางการจัดการความเสี ยงโดยมีการติดตามการเสนองานลูกค้าโดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์ Sales
force ในการบริ หารการขาย การให้บริ การลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพือสร้างมูลค่าเพิมให้กบั สิ นค้ารวมถึง
การขยายตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพือลดความเสี ยงดังกล่าวทีอาจจะเกิดขึน
2) ความเสี ยงด้ านนวัตกรรมใหม่ ทําให้ ทดแทนสิ นค้าเดิม
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทีรุ นแรงและเข้มข้นของโลกไร้พรมแดนกดดันให้องค์กรต้องคิดค้นเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน นันคือการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพือสร้างให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมหันมาใช้สินค้าและบริ การ จึงทําให้นวัตกรรม
กลายเป็ นเครื องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงตลอดปี ทีผ่านมาราคาสิ นค้า โภคภัณฑ์ในตลาดโลกได้
ปรับตัวลดลงอย่างมาก มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หากบริ ษทั ฯ ไม่มีการปรับปรุ งสิ นค้าทีมีอยูเ่ ดิมให้เป็ นทียอมรับของกลุ่ม
ลูกค้าทีเป็ นเป้ าหมายแล้ว อาจมีสินค้าใหม่มาทดแทนได้
บริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นใช้นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีขนสู
ั งในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การทีมีมูลค่าเพิมสู ง เพือเพิมยอดขาย
โดยมีการจัดตังแผนก Product Development เป็ นการทํางานร่ วมกับแผนกผลิตทีเกียวข้อง เพือการกําหนดทิศทางของนวัตกรรม
ใหม่ การมองหาความแตกต่างของสิ นค้า การพัฒนาต่ อยอดนวัตกรรมทางธุ รกิ จ มุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จโดยการสร้ าง
ภาพลักษณ์และตราสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ฯ ให้เป็ นทีจดจํามากขึน เพือให้เกิ ดการเปลียนแปลงในทางทีดี เป็ นการสร้างสรรค์ธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ นําไปสู่ สากล
ทางบริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชันนําของประเทศจัดทํา (MOU) ร่ วมกัน เพือร่ วมพัฒนาด้านงานวิจยั และ
แลกเปลียนองค์ความรู ้ทีจะนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมและด้านการศึกษา รวมถึงด้านบุคลากรทีจะ
มีการรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานและทํางานร่ วมกับทางบริ ษทั ฯ ในอนาคต
3) ความเสี ยงเกียวกับการบริหารทรั พยากรบุ คคลและการพัฒนาขี ดความสามารถบุ คลากรเพื อรองรั บการเติบโตใน
อนาคต
เพือเตรี ย มความพร้ อมทรัพยากรบุ คคลเพือรองรับการขยายธุ รกิ จในอนาคต บริ ษ ัทฯ จึงปรั บปรุ งระบบบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื อง อาทิ มีการเตรี ยมกําลังพลเพือรองรับการขยายงานโดยใช้วิธีการ
ประเมิ น การกํา ลัง พลและมี ก ารพัฒ นาความสามารถพนัก งาน รวมถึ ง มี ก ารทดลองวางระบบการบริ ห ารพนั ก งานที มี
ความสามารถสู งของบริ ษทั ฯ โดยจะดูแลพนักงานเป็ นองค์รวม ทังเรื องค่าจ้างผลตอบแทน ความเติบโตการพัฒนา รวมทังการ
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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มอบหมายงานทีเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานด้วยในส่วนของการพัฒนาความสามารถพนักงานพนักงานแต่ละระดับ
จะได้รับการพัฒนาความรู ้ทางด้านธุรกิจ โดยบริ ษทั ฯ มีทีมงาน HRD (Human Resource Development) เพือพัฒนาทรั พยากร
มนุ ษย์ เพิมพูนคุณ สมบัติในตัวพนักงาน การฝึ กอบรม ฝึ กปฏิ บตั ิ โดยได้จดั หลักสู ตรทีเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ
รวมถึงหลักสู ตรพัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม เพือรองรับการขยายตัวทางธุ รกิจในอนาคต
4) ความเสี ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ความเสี ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ นันครอบคลุม ถึงความเสี ยงทีจะไม่ ปฏิ บตั ิ ต าม
กฎระเบียบภายนอก และภายใน อาทิ กฎหมายนโยบายรัฐบาลการทุจริ ตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณ ซึ งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี
มีโอกาสเปลียนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิตามไม่ครบถ้วนอาจส่ งผลกระทบต่ อชื อเสี ยงของบริ ษทั ฯ การ
ลงโทษและค่าปรับ หรื อเสียโอกาสทางธุรกิจได้
ในปี 2558 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติผ่า น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต
(ฉบับที 3) พ.ศ.2558 ซึ งเป็ นการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตโดยเพิมบทลงโทษให้รุนแรงขึ น ซึ ง
สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ ทีให้ความสําคัญในเรื องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
การทุจริ ตคอร์รัปชันนันก่ อให้เกิ ดผลเสี ยมากมายต่อการดําเนิ นธุ รกิจ อาทิ เกิดค่าใช้จ่ายทีสู งเกินกว่าทีควรเป็ นเกิด
ความไม่ยุติธรรมต่อคู่ คา้ รายอื น ลูกค้าขาดความไว้วางใจในสิ นค้าและองค์กร ดังนันตังแต่ปี 2559 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จึงจัดทํา
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) และมีการสื อสารให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับทราบ
และปฏิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด ในเรื องคุ ณธรรมจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษทั ฯเพือสร้างความ
ตระหนักรู ้ (Awareness) ให้ความรู ้ และป้ องกันในเรื องการทุจริ ตคอร์รัปชันเพือสนับสนุ นการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน ซึงจะป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ นคู่คา้ ให้ความสนใจทีจะทําธุ รกิ จกับองค์กรเพราะเชือมันว่าจะได้รับ
ความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ อย่างเท่าเทียม และลูกค้าให้ความไว้วางใจในการซือสิ นค้าและบริ การทีมีคุณภาพ
นอกจากการสื อสารนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันภายในองค์กรเพือการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอแล้วนัน บริ ษทั ฯ
ยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการส่ งเสริ ม ขยายแนวคิดนี ออกไปยังบริ ษทั ฯ ต่าง ๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจให้ร่วมกันนําหลักการ
และแนวคิดการปฏิบตั ิตวั เป็ นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพือพัฒนาชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อม เป็ นการขยาย
ผลออกสู่ สงั คมในวงกว้าง อันจะนํามาซึ งการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน
5) ความเสี ยงอันเกิดจากการเชื อมต่ อระบบเครื อข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขัดข้ อง และจากการบุ ก รุ กโจมตี จาก
ภายนอก
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกอันทรงพลังใน การขับเคลื อนการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ทุกกิจกรรมทีเกิ ดขึนภายในจึงล้วนมีความเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทังสิ น ในแต่ละวันข้อมูลมหาศาลถูก
ส่ งผ่านเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ กบั การปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั ฯ “ข้อมูล” ถือได้ว่าเป็ น
ทรัพย์สินอันทรงคุณค่ามหาศาล หากข้อมูลอยูใ่ นสภาวะเสี ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ถูกทําให้เสี ยหาย และถูกนําไปใช้ในทางทีผิด
เช่น การเชือมต่อระบบเครื อข่ายเกิดขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานระบบงานของบริ ษทั ฯ ผ่านเครื อข่ายอินทราเน็ตได้ ระบบเครื องแม่
ข่ายหรื อลูกข่ายติดไวรัสและแพร่ กระจายสู่ เครื องอืนๆ ทังหมดในเครื อข่าย การถูกแก้ไขหรื อเปลียนแปลงข้อมูล หรื อรู ปภาพบน
Web Site ของบริ ษทั ฯ การถูกโจรกรรมข้อมูลทีเป็ นความลับทังจากบุคคลภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ โดยเจตนาหรื อไม่เจตนา
ก็ต าม ฯลฯ ปั ญหาดังกล่าวหากเกิ ด ขึน จะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที ผูบ้ ริ หารงานของบริ ษ ทั ฯ และบุค คลภายนอกไม่
สามารถเข้าใช้ Web server หรื อค้นหาข้อมูลทีต้องการได้ ทําให้เกิดความเสี ยหายต่อการดําเนินธุรกิจ
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางการจัดการควบคุมและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ได้แก่ การตรวจสอบระบบเครื อข่ายสื อสารหลัก
การติดตังระบบเครื อข่ายเพือป้องกันและเตือนภัย การจัดทําแผนหรื อขันตอนปฏิ บตั ิทีจําเป็ นตามลําดับ การตรวจสอบ Policy
และ Log ของระบบป้ องกัน การบุกรุ กระบบเครื อข่าย การติดตังระบบป้ องกันไวรัสกับเครื องแม่ข่าย รวมทังการอัพเดทข้อมูล
ไวรัสอย่างสมําเสมอ
ความเสี ยงด้ านการผลิต
1) ความเสี ยงด้ านการควบคุมราคาต้ นทุนวัตถุดิบ
ด้วยธรรมชาติของการจําหน่ายเสาเข็มและแผ่นผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ปของบริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นทีต้องผลิตตามคําสัง
ของลูกค้าทําให้ความสามารถในการควบคุมต้นทุนเป็ นไปได้ยากและไม่เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) รวมถึง
ปัจจัยเสียงตลอดสายห่วงโซ่ อุปทาน โดยเริ มตังแต่ระบบการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตการขนส่ งไปจนถึงการ
ขายและการจัดส่ งสิ นค้าและบริ การ เพราะหากกระบวนการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเกิ ดความไม่สอดคล้องกันในสายห่ วงโซ่
อุปทานอาจส่ งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดําเนิ นการ และจะส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ
ต่อไปในการบริ หารจัดการ ทังนี บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางการจัดการความเสี ยงโดยมีการใช้ระบบ ERP เข้ามาช่ วยในการควบคุม
ราคาต้นทุนวัตถุดิบดังกล่าว
2) ความเสี ยงด้ านการหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบทีบริ ษทั ฯ ใช้ในการผลิตร้อยละ 99 ของปริ มาณการใช้วตั ถุดิบทังหมดเป็ นวัตถุดิบทีผลิตในประเทศ เมือราคา
วัตถุดิบปรั บตัวสู งขึนทําให้ตน้ ทุนสู งขึ นสิ งทีตามมาคือการขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลา วัตถุดิบบางรายการเป็ นการขาย
แบบผูกขาดทําให้การต่อรองเป็ นไปได้นอ้ ยในกรณี นีบริ ษทั ฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการติดตามข้อมูลข่าวสารของราคาและแหล่ง
วัตถุ ดิ บอย่างใกล้ชิด มี ก ารวางแผนการซื อวัตถุ ดิบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการผลิต มี ก ารซื อวัตถุ ดิ บล่วงหน้าหากมี
สัญญาณการขาดแคลน มีการจัดหา Supplier สํารองเพือรองรับกรณี ฉุกเฉิ น นอกจากนี บริ ษทั ฯ เป็ นทีเชือถือของบริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิต
วัตถุดิบ และการจัดซื อในแต่ละครังมีปริ มาณทีสู งมากทําให้ผูผ้ ลิตจัดเตรี ยมวัตถุดิบให้บริ ษทั ฯได้เพียงพอและทันเวลาทีบริ ษทั ฯ
ต้องการใช้
3) ความเสี ยงด้ านการควบคุมคุณภาพสินค้า
ปั จจุบนั ภาวการณ์แข่งขันของตลาดการค้ามีการแข่งขันอย่างสู ง ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีความหลากหลายและ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูผ้ ลิตจึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าให้เป็ นทีต้องการของผูบ้ ริ โภคอีกทังต้องเป็ นผูน้ าํ
ในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ ๆ ออกมาเพือโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความต้องการในสิ นค้าทีได้พฒั นาขึนมาใหม่ นี ใน
สภาวะการตลาดทีแข่งขันอย่างรุ นแรงนี สินค้าทีมีคุณภาพเป็ นทีต้องการของผูบ้ ริ โภคเท่านันจึงจะยืนหยัดอยู่ในตลาดและพัฒนา
อย่างยังยืนได้ ต้องมีสินค้าทีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าของตนทังในด้านปริ มาณและคุณภาพ
โดยการควบคุมคุณภาพทุกขันตอนของการดําเนินงาน
ดังนันบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีการอบรมเรื องสิ นค้าของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื องให้ได้มาตรฐานแก่พนักงานรายไตรมาสมี
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริ การโดยมีเกณฑ์ทีเข้มงวดมากขึนนอกจากทางด้านคุณภาพ ทางบริ ษ ัทฯ ยังคํานึ งถึงการส่ ง
มอบงานให้ทนั ตามกําหนดลูกค้า โดยได้กาํ หนดออกมาเป็ นนโยบายในปี นี และการยึดมันในสัญญาทีให้กบั ลูกค้า
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4) ความเสี ยงการขาดแคลนแรงงานและค่ าแรงทีเพิมขึน
โลกของเรารวมถึงประเทศไทยกําลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จํานวนประชากรในวัยทํางานเริ มลดลง ซึ งอาจทําให้เกิ ด
ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต ธุรกิจทีต้องพึงพาแรงงานจํานวนมากย่อมได้รับผลกระทบอาจเกิดการแย่งชิงแรงงานในบาง
พืนทีและการปรับขึนค่าแรงได้ รวมถึงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างก็เป็ นปั ญหาใหญ่ของธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เช่นกัน
จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะสายช่างในประเทศไทยดังกล่าวทําให้ผปู ้ ระกอบการหลายรายเริ มมองหาเทคโนโลยี
การก่อสร้างแบบสําเร็จรู ปทีช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดการใช้แรงงาน
บริ ษทั ฯ มองเห็นถึงความเสี ยงของการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงทีเพิมขึ น จึงได้มีการดําเนิ นกิ จกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพือให้หน่วยงานภายนอกรู ้จกั บริ ษทั ฯ รวมถึงมีโครงการรับนักศึกษาเข้า
ฝึ กงานและทํางาน
ทางบริ ษทั ฯ ได้สรรหาว่าจ้างแรงงานต่างด้าว (MOU) ทีมีฝีมือ เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพือทดแทนแรงงานที
ขาดแคลน รวมถึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชันนําของประเทศจัดทํา (MOU) ร่ วมกัน เพือร่ วมพัฒนาด้านงานวิจยั และ
แลกเปลียนองค์ความรู ้ทีจะนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมและด้านการศึกษา รวมถึงด้านบุคลากรทีจะ
มีการรับนักศึกษาเข้าฝึ กงานและทํางานร่ วมกับทางบริ ษทั ฯ ในอนาคต

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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4. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1) ทรัพย์ สินถาวรหลัก
รายละเอียดและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของทรัพย์สินของงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงั นี (หน่วย: ล้านบาท)
ประเภททรัพย์สิน
1. ทีดินและส่ วนปรับปรุงทีดิน
1. ทีดินบริ เวณทีตังโรงงาน
เนือที 5ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา
ตังอยูเ่ ลขที 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์
ต.บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. ทีดินและส่วนปรับปรุ งทีดิน
โรงงานเชียงรากน้อย
เนือที 131 ไร่ 1 งาน 5.4 ตารางวา
ตังอยู่ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
3. ทีดินและส่วนปรับปรุ งทีดิน
โรงงานเชียงรากน้อย
เนือที 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ตังอยู่ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
4. ทีดินบริ เวณทีตังโรงงาน
เนือที 2 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา
ข้างเคียงเลขที 44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์
ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
5. ทีดินบริ เวณทีตังโรงงาน
เนือที 74 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี
อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี
6. - ทีดินเพือสร้างโรงงาน
เนือที 40 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ต. บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

มูลค่าสุ ทธิ ทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

หมายเหตุ

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

1.87

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

656.92

ที ดิ น บา งส่ วน ได้ ถู ก จด จํ า นองเ พื อใช้ เ ป็ น
หลัก ประกัน สํา หรั บ วงเงิ น สิ น เชื อจากสถาบัน
การเงิน

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต

100.15

บริ ษ ัทย่อย ซื อจาก บมจ.เจนเนอรั ล เอนจิ เนี ยริ ง
ในราคา 130.00 ล้านบาท เพือใช้ในการก่อสร้าง
อาคารโรงงานเสาเข็ม สปั น มี กาํ ไรระหว่า งกัน
29.85 ล้านบาท

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

5.30

-

เป็ นทีดินมีสญ
ั ญาเช่ากับนายชัยรัตน์ ลาภทรงสุข

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

292.72

- ส่วนปรับปรุ งทีดิน
รวมทีดินและส่ วนปรับปรุงทีดิน

บจก.เซเว่นไวร์

7.49
1,064.45

ให้บริ ษทั ย่อยเช่าทําโรงงานผลิตลวดแรงดึงสู งเปิ ด
ดํา เนิ น งานในปี 2561 ถู ก จดจํา นองเพื อใช้เ ป็ น
หลัก ประกัน สํา หรั บ วงเงิ น สิ น เชื อกับ สถาบั น
การเงินของบริ ษทั ย่อย
โรงงานผลิตลวดแรงดึงสู ง

1. ทีดินเปล่าเพือสร้างโรงงาน
เนือที 80 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ต. บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
2. ทีดินเปล่าเพือสร้างโรงงาน
เนือที 55 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ต. บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
3. ทีดินทีไม่ได้ใช้งาน
เนือที 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

585.44

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

402.49

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

0.51

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

นายชัยรัตน์ ลาภทรงสุข

ทีตังสํานักงานใหญ่

จดจํา นองเพือใช้เ ป็ น หลักประกัน สําหรับ วงเงิ น
สิ นเชือกับสถาบันการเงิน
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ประเภททรัพย์สิน
ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรี อยุธยา
4. ทีดินทีไม่ได้ใช้งาน
เนือที 0 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา
ต.บางรักพัฒนา บางแพรก อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
5. ทีดินทีไม่ได้ใช้งาน
เนือที 2 ไร่ 0 งาน 12 ตารางวา
แขวงลําต้อยติง เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร
6. ทีดินทีไม่ได้ใช้งาน
เนือที 0 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ต.หนองผึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
7. ทีดินทีไม่ได้ใช้งาน
อาคารชุดดอนเมืองคอนโดทาวน์ (ศรี โศภิต)
รวมอสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
1. อาคารพร้อมสิงปลูกสร้าง

2. อาคารโรงงาน
รวมอาคารสุ ทธิ
1. สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ

มูลค่าสุ ทธิ ทาง
บัญชี
(ล้านบาท)

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

2.29

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

4.87

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

0.90

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

0.12

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง

996.62
380.87

บจก.เซเว่นไวร์
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง
บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
บจก.เซเว่นไวร์

รวมสิ นทรัพย์ ระหว่างก่อสร้ างสุ ทธิ
1. เงิ น มัด จํา เครื องจัก รและเครื องจัก รระหว่ า ง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง
ติดตัง
บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
บจก.เซเว่นไวร์
รวมเงินมัดจํา
1. เครื องจักรเครื องมืออุปกรณ์
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง
บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
บจก.เซเว่นไวร์
รวมอุปกรณ์ สุทธิ
1. เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง
บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
บจก.เซเว่นไวร์
รวมเครื องตกแต่ งและอุปกรณ์สํานักงาน
ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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158.84
539.71
7.49
211.55
5.57
224.61
0.59
221.18
0.15
221.92
589.38
0.39
249.27
839.04
18.31
1.83
2.73
22.87

หมายเหตุ

เป็ นอาคารสํา นัก งาน สร้ า งบนที ดิ น ของบริ ษ ัท
5.18 ล้านบาท และอาคารโรงงานทีสร้างบนทีดิ น
เช่ า 3.58 ล้านบาท ,อาคารโรงงานเชี ยงรากน้อย
372.11 ล้ า นบาท( ถู ก จดจํ า นองเพื อใช้ เ ป็ น
หลัก ประกัน สํา หรั บ วงเงิ น สิ น เชื อจากสถาบัน
การเงิน
อาคารโรงงานผลิตลวดแรงดึงสู ง จ.ระยอง
ก่อสร้างลานสต็อกโรงงานเชียงรากน้อยเพิมเติม
กําลังก่อสร้างโรงงานเสาเข็มสปั น
กําลังก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสู ง
ก่อสร้างโรงงานเชียงรากน้อยเพิมเติม
กําลังก่อสร้างโรงงานเสาเข็มสปั น
เครื องจักรโรงงานผลิตลวดแรงดึงสู ง
เครื องจักรส่ วนใหญ่โรงงานเชี ยงรากน้อย ได้ถูก
จดจํานองเพือใช้เป็ นหลักประกันสําหรับวงเงิน
สิ นเชือจากสถาบันการเงิน
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4.2) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษ ทั มีการกํากับดูแลการดําเนิ นการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ให้เป็ น ไปตามจรรยาบรรณในการ
ดําเนิ นธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทังระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิจ อย่างต่ อเนื องและมีการติดตาม
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างต่อเนื อง
โดยมีนโยบายและการบริ หาร การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม (ปั จจุบนั และหรื อหากจะมีใน
อนาคต) ดังนี
นโยบาย
 บริ ษทั ฯ มีความเคารพในสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และ
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทําทีสามารถอธิบายและชีแจงได้ (Accountability)
 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
 บริ ษทั ฯ จัดให้มียึดถือหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นพืนฐานในการประกอบธุ รกิจ (Code of Conduct and
Code of Ethics)
 บริ ษทั ฯ สร้ างความเจริ ญเติบ โตให้ก ับบริ ษทั ย่อยและบริ ษัทร่ วม และเพิมคุณ ค่ าให้กับผูถ้ ือหุ้น ในระยะยาว
(Creation of Long Term Value Added) โดยคํานึ งถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืนประกอบ ประสานดุลยภาพ
ทีดี ระหว่างความแตกต่างของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแต่ละกลุ่มและกับบริ ษทั ฯ ด้วยความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
 ในกรณี ทีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอาจมีการประมู ลงานแข่งขันกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะไม่เข้า
แข่งขันในธุ รกิจหลักซึ งกันและกัน และจะดําเนิ นการเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของทัง
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อ บริ ษทั ร่ วม
 บริ ษทั ฯ มีความสํานึกรับผิดชอบในภาระหน้าทีและปฏิบตั ิหน้าทีด้วยขีดความสามารถ สําหรับการกระทําของ
ตนทีมีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทังหลายโดยเฉพาะต่อผูถ้ ือหุน้ (Responsibility)
ด้านการบริ หาร
 พิจารณาส่ งบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารใน
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม อย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้น เพือทําหน้าทีกํากับดูแล และควบคุมการดําเนิ น
ธุรกิจ
 รายงานการส่ งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือรับทราบ
 กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯมีการปฏิบตั ิทีเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิและการดําเนินการ รวมทังมีการเปิ ดเผยข้อมูล และ
การดําเนิ นการใดๆ ทีเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง
หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทํารายการเกียวโยง และ/หรื อการได้หรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์
 รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณี ทีมีเรื อง
ทีมี นัย สํา คัญ ของบริ ษ ัท ฯ ดัง กล่ า ว เช่ น การเพิ มทุ น /ลดทุ น การเลิ ก บริ ษ ัท ให้น ํา เสนอเรื องดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุ มตั ิการดําเนินการใดๆ

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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ทังนี ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดู แลกิ จการทีดี อันเป็ น
ปัจจัยหลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบทีมีประสิ ทธิภาพ และยึดมันทีจะดําเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพือสร้ าง
กลไกการควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้มีความโปร่ งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมันใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
นโยบายการลงทุน ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ทีมี มติทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครังที
2/2559 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
4.3) ราคาประเมินทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี สิ นทีอาจจะเกิดขึนจากข้อพิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ยหายตามปกติ
ธุรกิ จ ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของข้อพิพาทและคดี ทีถูกฟ้ องร้องแล้วและตังค่าเผือความเสี ยหายทีอาจ
เกิ ดขึ น ในบัญชี ตามจํานวนทีสมเหตุ สมผล ณ วัน ทีในงบการเงิ น อย่างไรก็ตามผลทีเกิ ดขึ นอาจแตกต่ างไปจากทีได้มี ก าร
ประมาณการไว้

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ
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6. ข้อมูลทัวไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน
6.1 ข้อมูลทัวไป
1) ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ (ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
ชือบริ ษทั
: บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
ชือย่อ
: GEL (เมือวันที 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯ เปลียนแปลงชือย่อหลักทรัพย์จากเดิม
“GEN” เป็ น “GEL”)
ทีตังสํานักงานใหญ่
: 44/2 หมู่ที 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
สํานักงานสาขา
: สาขาที 1 เลขที 99, 99/1-5 หมู่ที 4 ตําบลเชี ยงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 12160
สาขาที 2 เลขที 99/9 หมู่ที 1 ตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
: ผลิ ตและจําหน่ ายวัส ดุ ก่ อสร้ าง: เสาเข็ม , คอนกรี ตอัด แรง, พืนและผนัง คอนกรี ต
สําเร็ จรู ป, ผลิ ตภัณ ฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว, ปูน ซี เมนต์ช นิ ด ไม่ หดตัว และพืน
คอนกรี ตอัดแรงในทีชนิดไร้คาน
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0107536001338
หมายเลขติดต่อ
: โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-1055
โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
เว็บไซต์
: www.gel.co.th
ทุนจดทะเบียน
: 4,588,195,610.65 บาท
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
: 4,588,195,610.65 บาท
จํานวนหุ น้ สามัญชําระแล้ว
: 5,397,877,189 หุน้
มูลค่าทีตราไว้
: 0.85 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี
: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์
: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259
ผูส้ อบบัญชี
: บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
เลขที 87/1 ออลซีซนส์
ั เพลส แคปิ ตอล ทาวเวอร์ ชัน18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399 , 02-654-3339

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

หน้า 22

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2) ข้อมูลทัวไปของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
2.1) บริษัทย่อย
: General Engineering Mauritius Limited
(1) ชื อบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
หมายเลขติดต่อ
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่ วนการถือหุ น้

:
:
:
:
:

(2) ชื อบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

สํานักงานสาขา
ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
หมายเลขติดต่อ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่ วนการถือหุ น้

:
:
:

(3) ชื อบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

:

หมายเลขติดต่อ
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่ วนการถือหุ น้

:
:
:
:

2.2) บริษัทร่ วม
(1) ชื อบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ

10 th Floor, Standard Chartered Tower
19, Cybercity Ebene, Mauritius
บริ ษทั เพือการลงทุน (Holding Company)
(023) 0404 6000
337,768 บาท หรื อ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ร้อยละ 100.00
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
เลขที 44/2 หมู่ที 2 ถนนติ วานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมื อ งปทุม ธานี จังหวัด ปทุมธานี
12000
เลขที 99/9 หมู่ที 1 ตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ธุรกิจเหล็ก - ผลิตและจําหน่ายลวดดึงสู งชันคุณภาพพิเศษ
โทรศัพท์ 02-194-0990, 02-194-0991
038-622-299, 038-624-499
280,000,000 บาท (จํานวน 2,800,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ100 บาท)
280,000,000 บาท
ร้อยละ 99.99
บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จํากัด
เลขที 44/2 หมู่ ที 2 ถนนติ ว านนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมื องปทุม ธานี จัง หวัด ปทุม ธานี
12000
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเสาเข็มคอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวียง
(“Spun Pile”)
โทรศัพท์ 02-147-3144, 02-147-3145
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
ร้อยละ 82.50

บริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
: 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616)
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หมายเลขติดต่อ
มูลค่าการลงทุน
สัดส่ วนการถือหุ น้
สถานะทีเกียวข้องกัน

บริ ษทั ฯ จัดตังขึนไปประเทศสิ งค์โปร์ เพือประกอบธุ รกิจการลงทุนในกิจการร่ วมค้าโรงงาน
และประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรู ปพรรณในประเทศพม่า
: โทรศัพท์ (65) 6225-1868
: 12 ล้านดอลลาร์
: ร้อยละ 45.00
: กิจการร่ วมค้า

(2) ชื อบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

:
:

ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
หมายเลขติดต่อ
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ว
สัดส่ วนการถือหุ น้
สถานะทีเกียวข้องกัน

:

บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน)
121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชันที 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร
: รับเหมาก่อสร้างและให้บริ การติดตังงานระบบ
: โทรศัพท์ 0-2641-2100
โทรสาร 0-2641-2030 , 0-2641-2029
: 450,000,000 บาท (จํานวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
: 300,000,000 บาท
: ร้อยละ 32.65
: บริ ษทั ร่ วม

3) นายทะเบียนหุ้น
บริ ษทั ฯ ศูน ย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ตังอยู่เลขที 93 อาคารตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
4) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 6977 หรื อนายธี รศักดิ ฉัวศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6624 หรื อนางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทีทะเบียน 6549 หรื อ นายนริ นทร์ จูระ
มงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทีทะเบียน 8593
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เลขที 87/1 ออลซี ซนส์
ั เพลส แคปิ ตอล ทาวเวอร์ ชัน18 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุ งเทพฯ 10330
6.2) ข้อมูลสํ าคัญอืน
-ไม่มี-
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ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1) จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 4,588,195,610.65 บาท โดยมีทุนชําระแล้ว เป็ นเงิ นจํานวน
4,588,195.610.65 บาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 5,397,877,189 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.85 บาท
7.2) ผู้ถือหุ้น
1) โครงสร้ างผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (อ้างอิงข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน XO ณ วันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นสั ญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสั ญชาติต่างด้ าว
จํานวน
จํานวน
จํานวน
บุคคล จํานวน
นิติบุคคล
% บุคคลธรรมดา
%
นิติบุคคล
%
%
ราย
ราย
ราย
ธรรมดา ราย
124,619,774
19 2.31 5,136,346,769 11,360 95.15 136,289,502
3
2.53 621,144 13 0.01
2) รายชื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
(อ้างอิงข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน XO ณ วันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
ชื อผู้ถือหุ้น
1. นายธิ ติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
2. นายทวีศกั ดิ
ศรี ประจิตติชยั
3. นายสิ ทธิ ชยั
ลีสวัสดิตระกูล
4. นายสมชาย
ปั ดภัย
5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD
6. นายประสิทธิ
วิตนากร
7. น.ส.ธนิกา
ตังพูนผลวิวฒั น์
8. น.ส. พรนที
สมพงษ์ชยั กุล
9. นางปราณี
วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ
10. นายพิชยั
วิจกั ขณ์พนั ธ์

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

สัญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จํานวนหุ้นทีถือ
หุ้น
611,714,400
269,000,000
249,722,100
126,000,000
125,027,300
121,400,008
107,300,493
105,797,100
100,032,700
86,438,700

%
11.33
4.98
4.63
2.33
2.32
2.25
1.99
1.96
1.85
1.60
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3) การเปลียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในระหว่ างปี 2561
รายชื อคณะกรรมการ

1. ศ.ดร.บวรศักดิ อุวรรณโณ
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายโสภณ
ผลประสิทธิ
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายธิติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นางพรรณี
จารุ สมบัติ
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. ดร.วิชญะ
เครื องาม
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายวิรัช
มรกตกาล
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นางวิสจั จา คชเสนา
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นางลินจง
ศรี สงคราม
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายสุ รชาติ อ่วมอุ่ม
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายศรัณย์
เวียงคํามา
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายพรชัย
นุ่นละออง
คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

จํานวนหลักทรัพย์ทีถือครอง (หุ้น)
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธัวาคม 60 เพิม (ลด)
สั ดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)
ณ 31 ธ.ค. 61
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
665,205,500
198,485,900 466,719,600
12.32
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
–ไม่มีกรรมการอิสระ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
334
334
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและบริ ก าร
เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและบริ ก าร
ผนังคอนกรี ตสําเร็จรู ป
ผู อ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์
เหล็กและฝ่ ายสนับสนุนงานผลิต
-

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
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7.3) การออกหลักทรัพย์ อืน
-ไม่มี7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2551 วันที 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ทีประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ
เปลียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ น “ไม่เกิ นร้ อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมาย
และบริ ษทั ฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทังนีให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต”
และการเงิ น ปั น ผลจะจ่ายให้ต ามจํานวนหุ ้น หุ้น ละเท่ าๆ กัน โดยบริ ษ ัทฯ มี น โยบายในการให้สิ ทธิ แ ก่ ผูถ้ ื อหุ้น ในการ
ลงคะแนนเสียงหนึงหุ น้ ต่อหนึงเสี ยง (ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ออกหุน้ เพียง 1 ประเภท คือ หุน้ สามัญ ไม่มีหุน้ ประเภทบุริมสิทธิ)
สิ ทธิ การได้รับส่ วนแบ่งในผลกําไร/เงินปั นผล ซึ งได้รับสิ ทธิ ก ารในการปฏิบตั ิการเท่าเทียมกัน นอกจากนี บริ ษทั ฯ
ยังให้สิทธิ แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ สิ ทธิ ในการพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ, พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ในทุกๆปี สิ ทธิในการพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ และสิ ทธิ ในการพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนหรื อเพิมทุน
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงสิทธิของผูถ้ ือหุ น้ โดยได้ดูแลผูถ้ ือหุ น้ มากกว่าสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ขอ้ มูลสําคัญ
ทีเป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร (MD&A) เพืออธิ บายผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ ข่าวลงบนเว็บไซต์บริ ษทั ฯ

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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โครงสร้ างการจัดการ
แผนผังการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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หน้า 28

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1) คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมี คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั ฯ (มหาชน)
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้อง ซึงประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ
เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริ ษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการบริษัท
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ
2. นายโสภณ
3. นายธิ ติพงศ์
4. ดร.ธวัช
5. นายสุชาติ

อุวรรณโณ
ผลประสิ ทธิ
ตังพูนผลวิวฒั น์
อนันต์ธนวณิ ช
บุญบรรเจิดศรี

7. นางพรรณี
8. ดร.วิชญะ
8. นายวิรัช
9. นายวิภูธา

จารุ สมบัติ
เครื องาม
มรกตกาล
ตระกูลฮุน

10. นายวุฒิชยั

เศรษฐบุตร

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
เมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ทังนีคณะกรรมการอิสระจะมีการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
เพือขอความเห็นจากผูต้ รวจสอบบัญชีในเรื องต่างๆ สําหรับการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูต้ รวจสอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมประจําปี 2561 นัน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีเมือวันที 15 มกราคม พ.ศ. 2562
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์ นายธวัช อนัน ต์ธนวณิ ช และ
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการสองในสามคนนี ลงลายมือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั ฯ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ว ยกรรมการตรวจสอบจํา นวน 3 ท่ า น โดยกรรมการตรวจสอบทุ ก คนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และ
มีประสบการณ์ก ารทํางานด้านบัญชี หรื อการเงิน ที เป็ นทียอมรับ โดยมี นายสุ ช าติ บุญบรรเจิด ศรี (ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ ษทั เมือวัน ที 16 มกราคม 2562) เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบทีเป็ นผูท้ ีมี ค วามรู้ และประสบการณ์ เพียง
พอทีจะทําหน้าทีในการสอบทานความน่ าเชื อถือของงบการเงิน ได้ โดยทําหน้าทีสอบทานการดําเนิ นงานให้ถูกต้องตาม
นโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแล ส่ งเสริ มให้พฒั นา
ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี ยงทีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
2. นายวิรัช
มรกตกาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตังเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นางพรรณี
จารุ สมบัติ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวพัชรภรณ์ พุ่มพวง ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
องค์ ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
ด้ว ยบริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ถึ ง การจัด การที ดี และเพื อให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ และตรงตาม
วัต ถุป ระสงค์ทีบริ ษ ทั ฯ กํา หนด รวมทังเพือขับเคลื อนบริ ษทั ฯ ให้เติ บโตอย่า งยังยืน และขยายธุ รกิ จอย่างมี เสถี ยรภาพ
ตลอดจนเพือเป็ นการรองรับสภาวะการเปลียนแปลงทีจะเกิ ดขึนทังภายในและภายนอก ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อกิจการของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดตังคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง มีจาํ นวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายโสภณ
ผลประสิทธิ
ประธานกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
2. นายธิติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. ดร. ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
4. นายชัยนริ นทร์ สายรังสี
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
5. นายวิภูธา
ตระกูลฮุน
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
(ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
6. นางวิสจั จา
คชเสนา
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
โดยมีนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง (รักษาการ)
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้ว ยบริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ถึ ง การจัด การที ดี และเพื อให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามนโยบาย กลยุ ท ธ์ และตรงตาม
วัต ถุป ระสงค์ทีบริ ษ ทั ฯ กํา หนด รวมทังเพือขับเคลื อนบริ ษทั ฯ ให้เติ บโตอย่า งยังยืน และขยายธุ รกิ จอย่างมี เสถี ยรภาพ
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ตลอดจนเพือเป็ นการรองรับสภาวะการเปลียนแปลงทีจะเกิ ดขึนทังภายในและภายนอก ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อกิจการของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายวิรัช
มรกตกาล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
2. นายวิภูธา
ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับ การแต่ งตังเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นายธิติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
องค์ ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ด้ว ยบริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ถึ ง การจัด การที ดี และเพื อให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามนโยบาย กลยุ ท ธ์ และตรงตาม
วัต ถุป ระสงค์ทีบริ ษ ทั ฯ กํา หนด รวมทังเพือขับเคลื อนบริ ษทั ฯ ให้เติ บโตอย่า งยังยืน และขยายธุ รกิ จอย่างมี เสถี ยรภาพ
ตลอดจนเพือเป็ นการรองรับสภาวะการเปลียนแปลงทีจะเกิ ดขึนทังภายในและภายนอก ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อกิจการของ
บริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรให้มีการจัดตังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี มีจาํ นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.วิชญะ
เครื องาม
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
2. นายวิรัช
มรกตกาล
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นายวิภูธา
ตระกูลฮุน
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
(ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
4. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. นางวิสจั จา
คชเสนา
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
โดยมีนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
8.2) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสู ง
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ หาร มีจาํ นวน 3 ท่าน และผูบ้ ริ หารระดับสูง มีจาํ นวน 5 ท่าน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1. นายธิ ติพงศ์
2. ดร.ธวัช

ตังพูนผลวิวฒั น์
อนันต์ธนวณิ ช

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
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3. นายวุฒิชยั
4. นางวิสจั จา
5. นางลินจง

เศรษฐบุตร
คชเสนา
ศรี สงคราม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

6. นายสุรชาติ
อ่วมอุ่ม
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและบริการเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
7. นายศรัณย์
เวียงคํามา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและบริการผนังคอนกรี ตสําเร็จรู ป
8. นายพรชัย
นุ่นละออง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและฝ่ ายสนับสนุนงานผลิต
โดยมีนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ทังนี รายชื อของคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ข้างต้นเป็ นไปตามนิ ยาม “ผูบ้ ริ หาร” ของ
กลต. ตามประกาศที ทจ.23/2551 ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะได้รับมอบหมายอํานาจหน้าทีให้ดาํ เนิ นงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์
และเป้ าหมายทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนิ นการใน
การกําหนดขอบเขตหน้าทีทีชัดเจน เพือความโปร่ งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ
บริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งทัง 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม ดังนี
1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯในรอบปี ทีผ่านมา
การประชุ มของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจําทุกไตรมาส และมีการประชุ มพิเศษเพิมตามความจําเป็ น
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดวาระการประชุมทีชัดเจน โดยเลขานุการบริ ษทั ทีดูแลรับผิดชอบจะจัดส่ งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ ไม่
ขึนกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด ในปี 2561 ทีผ่านมาคณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมทังสิ นจํานวน 7 ครัง โดยเป็ นการ
ประชุมทีกําหนดไว้ล่วงหน้าทังปี 5 ครัง และครังพิเศษ 2 ครัง คณะกรรมการบริ หารมีการประชุมทังสิ นจํานวน 11 ครัง โดย
เป็ นการประชุมทีกําหนดไว้ล่วงหน้าทังปี 12 ครัง ซึงมีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริ หารครังที 12/2561 เนืองจาก
คณะกรรมการบริ หารติดภาระกิจ คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมทังสิ นจํานวน 4 ครังโดยเป็ นการประชุมทีกําหนดไว้
ล่วงหน้าทังปี 4 ครัง และครังพิเศษ 1 ครัง ในการประชุมแต่ละครังได้มีการจัดส่ งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
ในแต่ละระเบียบวาระให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านล่วงหน้า เพือให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื องต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ และบริ ษทั ฯ มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2561 จํานวน 1 ครัง ในวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2561
ในปี 2561 ได้มีก ารกําหนดการประชุ ม กรรมการประจําปี 2561 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการประชุ มนี อาจมี การ
เปลียนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี
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ครังที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
วันพุธที 31 มกราคม พ.ศ. 2561
วันพุธที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
วันพุธที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที 28 กันยายน พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันพุธที 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
วันศุกร์ที 19 มกราคม พ.ศ. 2561
วันอังคารที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันอังคารที 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันอังคารที 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
วันอังคารที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันศุกร์ที 19 มกราคม พ.ศ. 2561
วันอังคารที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันอังคารที 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันอังคารที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง และคณะกรรมการบริ หาร ในปี 2561
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
1.ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ
2.นายโสภณ
3.นายธิ ติงพงศ์
4.ดร.ธวัช
5.นายวุฒิชยั
6.นายสุ ชาติ
7.นางพรรณี
8.ดร. วิชญะ
9.นายวิรัช
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี
2.นางพรรณี
จารุ สมบัติ
3.ดร.วิชญะ
เครื องาม

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

อุวรรณโณ
ผลประสิทธิ
ตังพูนผลวิวฒั น์
อนันต์ธนวณิ ช
เศรษฐบุตร
บุญบรรเจิดศรี
จารุ สมบัติ
เครื องาม
มรกตกาล

จํานวนครังในการเข้ าร่ วม
7/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7
6/7
7/7
7/7

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
5/5
5/5
5/5
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คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
1. นายโสภณ
ผลประสิทธิ
2. นายธิ ติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
3. ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช
4. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี
5. นางวิสัจจา
คชเสนา

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายวิรัช
มรกตกาล
2. นายธิติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
3. ดร.วิชญะ
เครื องาม

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
1.ดร.วิชญะ
เครื องาม
2. นายวิรัช
มรกตกาล
3.นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
4.นางวิสจั จา
คชเสนา

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
6/6
6/6
4/6
6/6

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
1. นายธิ ติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
2. ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช
3. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
11/11
10/11
8/11

8.3) เลขานุการบริษัท
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 6/2557 เมือ
วันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติ แต่ งตัง นายวุฒิช ัย เศรษฐบุตร เป็ นเลขานุการบริ ษทั เพือทําหน้าที จัดการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทังจัดทํารายงานการประชุ มคณะกรรมการ
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีกฎหมายกําหนด โดยเลขานุ การบริ ษ ทั ที
คณะกรรมการแต่งตังขึนเป็ นผูท้ คณะกรรมการเห็
ี
นว่ามีความเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานเลขานุ การ
บริ ษทั และดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการบริ หาร ทีดูแลสํานักงานกรรมการ ซึ งเป็ นหน่ วยงานทีสนับสนุ น
งานเลขานุ การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของ
บริ ษทั ฯ นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้เลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื องด้านกฎหมาย

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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บัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้าทีเลขานุ การบริ ษทั และมี การเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริ ษ ทั ไว้ใน
รายงานประจําปี
8.4) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนทําหน้าที ทบทวนโดยพิ จารณาถึง ความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ขอบเขตหน้า ที ความรั บผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและเปรี ยบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริ ษทั ฯ ทีอยูใ่ นระดับเดียวกัน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ ละปี ให้
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุ มตั ิ บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจ่ายเป็ นรายเดือน และในรู ปของเบียประชุมกรรมการ
1) ค่าตอบแทนกรรมการ
เนื องจากทีประชุ ม สามัญผูถ้ ือ หุ้น ประจําปี 2561 เมือวัน ที 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มี มติ อนุ ม ตั ิ กําหนดค่ า ตอบแทน
กรรมการตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอดังนี

กรรมการ

ค่ าตอบแทนประจําปี 2560 (บาท)
ค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย
โบนัส/
ผลประโยชน์
รายเดือน
ประชุ มราย
บําเหน็จ
อืนๆ
ครัง

ค่ าตอบแทนประจําปี 2561 (บาท)
ค่ าตอบ
ค่ าเบีย
โบนัส/ ผลประโยชน์
อืนๆ
แทน
ประชุ มราย บําเหน็จ
ราย
ครัง
เดือน

1) คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
80,000
10,000
รองประธานกรรมการ
50,000
10,000
กรรมการ
20,000
10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
50,000
10,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
10,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและ
-ไม่มี10,000
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
-ไม่มี10,000
ค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ประธานกรรมการกํากับดูแล
-ไม่มี10,000
กิจการทีดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
-ไม่มี10,000
5) คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง
ประธานกรรมการกํากับดูแล
-ไม่มี10,000
ความเสี ยง
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
-ไม่มี10,000

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

80,000
50,000
20,000

10,000
10,000
10,000

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

50,000
20,000

10,000
10,000

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ไม่มี

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ไม่มี

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

10,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-
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หมายเหตุ
1. ค่า ตอบแทนรายเดื อนจะจ่ายให้กบั กรรมการตามตํา แหน่ งทีได้รับค่ าตอบแทนรายเดือนสูง สุ ด เพียงตําแหน่ งเดียวเท่ านันและกรรมการบริ ษทั ที ดํารง
ตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารและได้รับเงินเดือนประจําจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
2. สํา หรับ การจ่า ยค่ า ตอบแทนใช้อ ตั ราเดี ยวกัน กับ อัตราค่ าตอบแทนของปี ก่ อน เนื องจากทางบริ ษ ทั ฯ เห็ นว่า ยังมีความเหมาะสมจึ งใช้อ ตั ราเดิ ม อยู่

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ นเฉพาะคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการกํากับดู แลความเสียง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทน จํานวน
3,600,000 บาท

รายชือ

ตําแหน่ง

กรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทน

1.ศ.ดร.บวรศักดิ อุวรรณโณ
2.นายโสภณ ผลประสิ ทธิ
3.นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
4. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
5.นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
6.นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
7.นางพรรณี จารุสมบัติ
8.ดร.วิชญะ เครื องาม
9. นายวิรัช มรกตกาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษทั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
รวมทังสิ น

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนเงินค่าตอบแทนปี 2561 (บาท/ปี )
กรรมการกํากับ กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี
ดูแลความเสี ยง
กรรมการตรวจสอบ

960,000
600,000
240,000
240,000
2,040,000

ค่าเบียประชุม
70,000
60,000
60,000
60,000
70,000
70,000
390,000

ค่าตอบแทน
600,000
240,000
840,000

กรรมการ
สรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน

ค่าเบียประชุม

ค่าเบียประชุม

ค่าเบียประชุม

ค่าเบียประชุม

-

-

-

-

50,000
50,000
50,000
150,000

60,000
60,000
120,000

20,000
20,000

20,000
20,000
40,000

รวม

1,030,000
680,000
710,000
350,000
440,000
390,000
3,600,000
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ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริ หาร
บริ ษ ทั ฯ มีก ารประเมินผลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริ หารในรู ปของดัชนี วดั ผล (Key Performance Index: KPI) ทีได้
กํา หนดไว้ใ นแผนการดํา เนิ น งานที เสนอต่ อ กรรมการผู้จ ดั การซึ งเชื อมโยงกับอัต ราค่ า ตอบแทนตามหลัก เกณฑ์ที
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดไว้
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ค่าตอบแทน
จํานวน
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท)
จํานวน
จํานวนเงิน (บาท)
ราย
ราย
เงินเดือนรวม
8
19,204,522.12
9
21,059,960.60
10
20,470,321.44
โบนัส และ
8
9
10
159,280.15
เงินรางวัล
รวมทังสิ น
8
19,204,522.12
9
21,059,960.60
10
20,629,601.59
หมายเหตุ: “ผูบ้ ริ หาร” ในทีนีหมายถึง ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนอืน
ค่าตอบแทนอืนสําหรับคณะกรรมการบริษทั

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนอืนสําหรับคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริ หาร มีรายละเอียด ดังนี
รายการ
ปี 2561
ปี 2560
จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) จํานวนราย
จํานวนเงิน (บาท)
กองทุนสํารองเลียงชีพ
8
493,839.12
9
579,054.60
รวมทังสิ น
8
493,839.12
9
579,054.60

ปี 2559
จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท)
10
561,673.47
10
561,673.47

บุคลากร
จํานวนบุคลากรหรื อพนักงาน ณ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีพนักงานทังหมด 1,167 คน ดังนี
สายงานหลัก
จํานวนพนักงาน (คน)
สํานักบริ หาร
9
ธุรการและบริ การองค์กร
53
ทรัพยากรบุคคล
6
บัญชีและการเงิน
30
ขายบริ การและออกแบบ
573
โรงงานผลิต
496
รวม
1,167
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ค่าตอบแทนของบุคลากรหรือพนักงาน
ใน ปี 2560 และ ปี 2561 บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยมี การจ่า ยค่ า ตอบแทนรวมของพนัก งานในรู ปของเงิ น เดื อ น ค่ า
ล่วงเวลา เงิ นโบนัส เงิ น ประกันสังคม และเงิ นได้อืนๆ (ไม่รวมค่ าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร) แก่ จาํ นวนพนักงาน
ทังหมดเท่ากับ 256,931,600.68 บาท ในปี 2560 และ 290,054,452.70 บาท ในปี 2561 ตามลําดับ
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลียงชี พโดยใช้ชือว่ากองทุนสํารองเลียงชี พ กสิ กรไทยทรัพย์มนคง
ั ซึ งจดทะเบียน
แล้ว” ซึ งจดทะเบี ยนตามพระราชบัญ ญัติ กองทุน สํารองเลียงชี พ พ.ศ. 2530 (รวมทังทีมี ก ารแก้ไขเพิมเติ ม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยอยู่ภายใต้การบริ หารจัดการ
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
อนึ ง บริ ษทั ฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนเท่ากับ
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน สําหรับปี 2560 จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชี พ เป็ นเงิ นจํานวน 4,675,393.05 บาท และปี 2561
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลียงชีพ เป็ นเงินจํานวน 5,024,841.13 บาท
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสํ าคัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่านมา
-ไม่มี –
นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิงความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคนโดย
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพและเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่าง
เต็มความสามารถ ดังนันกลุ่มบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างจริ งจัง
และต่อเนื องเพือให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายในการดําเนินธุ รกิจและสนับสนุ นพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชี พไป
พร้อมกับความสําเร็ จขององค์กรการสรรหาและความก้าวหน้าในอาชี พของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้จดั แผนการ
ฝึ กอบรมเป็ นประจําทุกปี โดยพิจารณาจากข้อมูล และความจําเป็ นจากหน่ วยงานต่างๆ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรมพัฒนาบุคคลเป็ นจํานวนเงินรวม 1,388,434.17 บาท กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรตังแต่
กระบวนการสรรหาโดยได้ยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่ งใสและดําเนินการ
ด้วยระบบความเสมอภาคและเป็ น ธรรม (Merit System) โดยจะมี การกําหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน
พร้ อมทังระบุวุฒิ การศึกษาประสบการณ์ค วามเชี ยวชาญและข้อกําหนดอืนๆของแต่ ละตําแหน่ งงานอย่างชัดเจนและจะ
คัดเลือกผูท้ ีมีคุณสมบัติทเหมาะสมเพื
ี
อเข้าสู่ กระบวนการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานที
เกียวข้องเพือทีจะได้มาซึงพนักงานทีมีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตําแหน่งหน้าทีทังนีเมือมีตาํ แหน่ งงานทีว่างหรื อ
ตําแหน่ งงานใหม่ๆเกิดขึนเพือให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทํางานกับพนักงานเดิม บริ ษทั ฯ จะเปิ ดโอกาส
ให้กบั พนักงานภายในเป็ นอันดับแรกหากไม่มีผใู ้ ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
นอกจากนี พนักงานใหม่ทุก คนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพือให้พนักงานได้รู้จกั และรับทราบถึงกระบวนการและ
ขันตอนการทํางานของตนเองรวมไปถึงฝ่ ายต่างๆในองค์กรซึงจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าทีของตนเอง
และสามารถปฏิบตั ิงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์อีกทังบริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในการให้โอกาสเติบ โตในหน้าทีการงาน
แก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพือรักษาคนเก่ ง และคนดีให้อยู่กบั องค์กรการพัฒนาความสามารถบริ ษทั ฯ
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มี นโยบายทีจะสนับ สนุ น การฝึ กอบรมและการพัฒ นาพนักงานทังนี เพือพัฒ นาทัก ษะในการทํางานของพนัก งานอย่าง
สมําเสมอเพิมพูนและต่อเนื องโดยได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกองค์กรโดยหลักสู ตรการฝึ กอบรมแต่ละ
หลัก สู ตรบริ ษ ทั ฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามตําแหน่ งหน้าทีของพนัก งานแต่ล ะคนและสอดคล้องกับ ความรู้
ความสามารถและลักษณะงานเพือให้การฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมทีสุ ด ทังนี กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดให้มี
การฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกองค์กรครอบคลุมหลักสู ตรในด้านต่างๆทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของพนักงานตาม
สายอาชีพ อาทิ หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่ อมบํารุ งหลักสู ตรด้านการเสริ มสร้างและพัฒนาการบริ หารจัดการหลักสู ตร
การบริ หารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยหลักสู ตรด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบภายในหลักสู ตรด้าน
การบริ ก ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสู ตรพืนฐานทัวไป อบรมหลักสู ตรกฎหมายก่อสร้าง และอบรมหลัก สู ตร
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็ นต้นโดยบริ ษทั ฯ มุ่งหวังและสนับสนุ นให้พนักงานทีเข้ารับ
การฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กอบรมภายในองค์กรหรื อการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรได้มีโอกาสแบ่งปั น
ความรู ้และประสบการณ์ทีได้รับจากการฝึ กอบรมไปยังพนักงานคนอืนด้วยเพือให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์
ภายในองค์กรในรู ปแบบของการบริ หารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ซึงหลักสู ตรทางบริษทั ฯ ได้จัดให้ มีการอบรมภายในองค์กร และมีรายชื อหลักสู ตรทีจัดการอบรมดังต่อไปนี
1) หลักสู ตร Cracking the Sales Management Code
2) หลักสู ตร การใช้งานและบํารุ งรักษาเครื องจักร (เครนและเครื องผสมคอนกรี ต)
3) หลักสู ตร Work Shop การใช้โปรแกรม ADAPT วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างอาคาร
4) หลักสู ตร มาตรฐานการติดตังทางไฟฟ้า
5) หลักสู ตร Customize Share Point Online Culture
6) หลักสู ตร Continous Improvement Culture
7) หลักสู ตร จป. หัวหน้างาน
8) หลักสู ตร จป. บริ หาร
9) หลักสู ตร Job Description
และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายนอกองค์กร โดยมีรายชื อหลักสู ตรทีจัดการอบรมดังต่ อไปนี
1) หลักสู ตร Continous Improvement Culture
2) หลักสู ตร ISO 9001:2015
3) หลักสู ตร MS Project
4) หลักสู ตร Creativity @ work
5) หลักสู ตร Professional Excel Advance Essential
6) หลักสู ตร Sales Force Program
7) หลักสู ตร Product knowledge
8) หลักสู ตร การบริ หารงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค BIM
9) หลักสู ตร การอบรมเชิงเฏิบตั ิเรื อง “ระบบไฮโดรลิกพืนฐานสําหรับรถปั นจันและเครื องจักรหนัก รุ่ นที 3”
10) หลักสู ตร ผูส้ อนด้านความปลอดภัยสําหรับลูกจ้างทัวไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ ตามพรบ. ความปลอดภัย 2554
11) หลักสู ตร การเสวนาก่อสร้างไทยกับ Thailand 4.0
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หลักสู ตร BNCP-Board Normination and Compensation program
หลักสู ตร การพัฒนาบุคลากรเพืเป็ นผูต้ รวจสอบปั นจัน (Crane)
หลักสู ตร การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS
หลักสู ตร How to develop a Risk Management Plan
หลักสู ตร การต่อรองราคาสําหรับงานก่อสร้าง/ งานวิศวกร
หลักสู ตร เทคนิคการผูกรัดวัสดุสาํ หรับการขนส่ ง รุ่ นที 2
หลักสู ตร การคํานวณการออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรี ตหล่อสําเร็จ
หลักสู ตร Exclusive Graphic Academy
หลักสู ตร PR
หลักสู ตร Board Matters and Trend (BMT)
หลักสู ตร Smart Construction Management
หลักสู ตร การทบทวนการทํางานเกียวกับปันจัน
หลักสู ตร ผูป้ ฏิบตั ิงานสถานีบริ การนํามัน
หลักสู ตร เทคนิคการติดตังนังร้านและการตรวจสอบนังร้าน
หลักสู ตร การใช้ Revit Architecture
หลักสู ตร ผูบ้ งั คับปันจัน ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก้ผบู้ งั คับปั นจัน ผูย้ ดึ เกาะวัสดุ หรื อผูค้ วบคุมการใช้ปันจัน
หลักสู ตร ดับเพลิงขันต้นและอพยพหนีไฟ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการทีดี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ งทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครังที
7/2559 เมื อวัน ที 15 สิ งหาคม พ.ศ.2559 ได้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ให้ค วามเห็น ชอบนโยบายดังกล่าว และได้จดั ให้มี ก ารทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิตามเป็ นประจํา รวมถึง บริ ษ ทั ฯ จะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามหลักการกํากับดูแล
กิ จการทีดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบีย น ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกําหนดทุกประการ
ทังนีในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2560 เมือวันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงานหลักการ
กํากับดูแลกิ จการทีดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จํานวน 8 ข้อใหม่ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ทีออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึงคณะกรรมการบริษทั มีความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าทีในฐานะผูน้ าํ (governing body) ประโยชน์
และหลักปฏิบตั ิของ CG Code ในการสร้ างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน และได้ประเมินการปฏิบตั ิต าม CG Code ใน
ภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมิน ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการทีดี เป็ นผูป้ ระเมินและ
อธิ บายเบืองต้น
9.2) คณะกรรมการ
โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการทังหมด 6 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการ
กํากับดูแลความเสี ยง และคณะกรรมการบริ หารโดยมีรายละเอียดดังนี
1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่านดังนี
รายชือคณะกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
2.นายโสภณ
ผลประสิทธิ
รองประธานกรรมการ
3.นายธิ ติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
กรรมการ
4. ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช
กรรมการ
5.นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
กรรมการ
6.นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี
กรรมการอิสระ
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
เมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
7.นางพรรณี
จารุ สมบัติ
กรรมการอิสระ
8.ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการอิสระ
9. นายวิรัช
มรกตกาล
กรรมการอิสระ
10. นายวิภูธา
ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
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วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการมี วาระการดํารงตําแหน่ง ตามทีกําหนดไว้ใ นข้อ บัง คับบริ ษทั ฯ ดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื อครบ
กําหนดออกตามวาระ กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่อีกได้ ในการประชุ มผูถ้ ือ
หุ้ น สามัญ ประจํา ปี ทุก ครั ง ให้ก รรมการบริ ษ ัท ออกจากตําแหน่ ง จํา นวน 1 ใน 3 ของจํา นวนกรรมการในขณะนัน
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้อง
ออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นันให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที
อยู่ในตําแหน่ งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริ ษทั
อาจพ้นจากตําแหน่งเมือ
1) การตาย
2) การลาออก
3) การขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วย บริ ษทั (มหาชน) จํากัด หรื อ มี
ลักษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการทีมี มหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
4) ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น มีมติ ใ ห้พน้ จากตําแหน่ ง (ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ้น ซึ งมา
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึงหนึ งของจํานวนหุ ้นทีถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง)
5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
6) กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนใบลาออกต่
ื
อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
ในกรณี ทตํี าแหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัง
บุคคล ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้น แต่ วาระของกรรมการผูน้ ันจะเหลื อน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุค คลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการทีเข้ามาแทน
อํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1) เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และดูแลการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุม รวมทังเอกสารต่าง ๆ เพือให้คณะกรรมการ
ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2) เป็ นประธานทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3) เสริ มสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดีของคณะกรรมการบริ ษทั
4) เป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ และควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับธนาคารและตามระเบียบวาระทีกําหนด
ไว้
5) ดูแลให้การติดต่อสื อสารระหว่างกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6) ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็ นหน้าทีของประธานกรรมการ
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) บริ หารจัดการและดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติ
ของทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความรับผิดชอบ ความซื อสัตย์สุจริ ต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ รวมถึง
การกํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริ ยธรรมทางธุ รกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2) มีอาํ นาจพิจารณาเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามทีกําหนดใน พระราชบัญญัติ บริ ษทั (มหาชน)
จํากัด พ.ศ.2535 ซึ งกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึ ง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรื อระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการเพือเสนอต่อทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังต่อไป
3) ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื น นอกจากออกตามวาระมี อาํ นาจพิจ ารณา แต่ งตังกรรมการแทน
ตําแหน่ งทีว่างลง รวมทังมีอาํ นาจพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการอืนๆ เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีดี เป็ นต้น กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบัตรรวมถึงควบคุมดูแลการบริ หาร และ
การจัดการของฝ่ ายบริ หารหรื อของบุคคลใดๆ ทีได้รับมอบหมายให้ดาํ เนิ นงานดังกล่าว เพือให้เป็ นไปตามนโยบายที
คณะกรรมการได้ให้ไว้ โดยทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั ินโยบายทิศทางกลยุทธ์ แผนงานการดําเนิ นธุ รกิ จ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของ บริ ษทั ฯ ทีเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการควบคุมดูแล บริ หารงานของบริษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ
5) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนือง
6) พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนในการขยายธุ รกิจ ตลอดจนเข้าร่ วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกิ จการอื นๆ หรื อลงทุนในบริ ษทั ฯ
หรือ กิจการต่างๆ
7) พิจารณาแต่งตังประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ ายบริ หารอย่าง สมําเสมอ และดูแลระบบกลไก
การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงทีเหมาะสม
8) ดําเนินการให้ฝ่ายบริ หารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที เชื อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี ยงทีเพียงพอเหมาะสม
9) กําหนดหลักการเกียวกับข้อตกลงทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกี ยวข้อง “ ข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับวิญ ู ชนจะพึง
กระทํากับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีปราศจากอิทธิ พลในการทีตนมีฐานะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีเกียวข้อง ”
10) กําหนด แก้ไข เปลียนแปลงชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ และระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
11) พิ จารณาอนุ ม ัติใ ห้บ ริ ษ ัท ฯ จ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น ได้เป็ นครั งคราว ตามที เห็ น สมควรภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี และ สนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ้น เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
12) กําหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายใน 4 เดือน นับจากวันปิ ดบัญชีสินปี ของ บริ ษ ทั ฯ และกําหนดให้มี
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมือมีความจําเป็ น
13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี ในรู ปแบบการประเมินทังคณะเพือใช้
เป็ นกรอบในการทบทวนภาคปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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14) พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอืนๆ ทีสําคัญอันเกียวกับบริ ษทั ฯ หรื อทีเห็นสมควรจะดําเนินการ นันๆ เพือให้เกิดประโยชน์
แก่ บริ ษทั ฯ เว้นแต่ อาํ นาจในการดําเนิ นการดังต่อไปนี จะกระทําได้ก็ต่อเมือได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นก่อน
ทังนี ในกรณี ทีการดําเนิ นการเรื องใดทีกรรมการท่านใด หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมี ความ
ขัดแย้ง (ตามประกาศ กลต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใด
กับบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ฯ ทีเกี ยวข้องกรรมการท่านนัน หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการ
ไม่มีอาํ นาจในการอนุมตั ิการดําเนินการในรายการดังกล่าว
ก) เรื องใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งมีมติในทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข) เรื องใดๆ ทีกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสี ย และอยู่ในข่ายทีกฎหมายหรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ ง
ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
เรื องต่อไปนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการทีเข้าร่ วม
ประชุ ม และจากทีประชุมผูถ้ ื อหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีเข้าประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ฯ ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ
ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั ฯ อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั ฯ
ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ฯ ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญ
ง) การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อการรวมกิจการของ บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
จ) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
ฉ) การเพิมทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้
ช) การควบกิ จการ หรื อเลิกบริ ษทั ฯ
การอืนใดทีกําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรื อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้ตอ้ ง
ได้รับความเห็นชอบจากทีประชุม คณะกรรมการ และทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงดังกล่าวข้างต้น ทังนี เรื องใดที
กรรมการหรื อผูร้ ั บมอบอํานาจจากกรรมการ หรื อบุค คลทีอาจมีค วามขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีค วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการ ซึ งมี ส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน
ทังนี คณะกรรมการบริ ษ ทั ทํา หน้าทีในการกําหนดวิ สัย ทัศ น์แ ละพัน ธกิ จ ของบริ ษ ัท เพื อผู ้บริ ห ารและพนัก งานมี
จุดมุ่งหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ฯไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทุกปี คณะกรรมการบริ ษทั ได้ติดตามผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลประกอบการทาง
การเงิ นของบริ ษ ทั ฯ เป็ นประจําทุก ไตรมาส และผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ แบบประจําปี โดยเฉพาะในส่ วนของ
เป้ าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพือให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ทีวางไว้
การประชุ มของคณะกรรมการบริษัท
1) กําหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรื ออย่างน้อย 4 ครังต่อปี โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทังปี และอาจมี
การประชุมวาระพิเศษเพิมตามความจําเป็ น (รายละเอียดตารางการกําหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจําปี พ.ศ.
2561 ระบุในหน้าที 33) กรณีทบริ
ี ษทั ฯ ไม่ได้มีการประชุมบริ ษทั ฯ ควรส่ งรายงาน ผลการดําเนิ นงานให้คณะกรรมการ
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ทราบในเดือนทีไม่ได้มีการประชุม เพือให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ
ได้อย่างต่อเนือง และทันการณ์สาํ หรับการประชุม
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หารจะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบกําหนดวาระการประชุม
เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าทีจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม
ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ ก่อนการประชุมเพือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนหรื อกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านันได้
ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม มีหน้าทีดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสําหรับ
กรรมการทีจะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นทีสําคัญ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นและผู ้
มีส่วนเกียวข้องอย่างเป็ นธรรม
ในการประชุ ม กรรมการผูท้ ี มีส่วนได้ส่ วนเสี ย โดยนัยสํา คัญในเรื องทีพิ จารณาต้องออกจากที ประชุ ม ระหว่างการ
พิจารณาเรื องนันๆ
การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าวให้บนั ทึกคําคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
ในการพิจารณาเรื องหนึ งเรื องใด กรรมการมีสิทธิ ขอดู หรื อตรวจเอกสารทีเกียวข้อง ขอให้ฝ่ายบริ หารทีเกียวข้องเข้า
ร่ วมประชุมชีแจงข้อมูลรายละเอียดเพิมเติม
คณะกรรมการควรถือเป็ นนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสทีจะประชุ มระหว่างกันเอง ตามความจําเป็ น
เพืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี ยวกับการจัดการทีอยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
เลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าทีในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน จัดเก็ บรายงานการประชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุ น้ รวมทังประสานงานกับผูท้ ีเกียวข้อง

ข้ อบังคับของบริษทั ฯ ทีเกียวข้ องกับคณะกรรมการ มีดงั นี
ให้บริ ษทั ฯ มีกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้อง
มีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ตามทีกฎหมายกําหนด โดยให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตัง
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูต่ าม (1) เลือกตังบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครังนันในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน จํานวน
กรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประกอบด้วย นายธิติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์, ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช และนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการสองในสาม
คนนี ลงลายมือชือร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
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แผนสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) ฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิ ผล
ตลอดจนการดําเนินกิจการอย่างต่อเนื อง อันจะนํามาซึงการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยังยืน ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงได้
เริ มจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ งขึนเป็ นครังแรก และจะทําการทบทวนและปรับปรุ งแผนทุกๆ ปี เพือให้สอดคล้องกับการ
ปรั บ โครงสร้ างองค์ก รของบริ ษทั ฯ โดยแผนสื บ ทอดตําแหน่ งนี ได้ก าํ หนดขันตอน และกระบวนการสื บทอดตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารซึ งเป็ นตําแหน่ งสู งสุ ดองค์กร และ ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งอืน ๆ เพือให้มนใจว่
ั ามีผูบ้ ริ หารทีมี
ความรู ้ความสามารถในการสืบทอดตําแหน่งทีสําคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชือต่อไปนี
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ ง
1. นายสุ ชาติ
บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมือวันที 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
3. นายวิรัช
มรกตกาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตังเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 26 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562)
2. นางพรรณี
จารุ สมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารง และการพ้นจากตําแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ทีเป็ นกรรมการอิสระจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับการแต่งตังจาก
คณะกรรมการบริ ษทั โดยมีก รรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ งคนทีมีความรู ้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทํา
หน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) 2551
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี หรื อสิ นสุ ดวาระการดํารงตําแหน่งตาม แต่ ละกรณี
ดังนี
1) การตาย
2) การลาออก
3) การถอดถอนจากคณะกรรมการบริ ษทั
4) การพ้นสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
5) การพ้นสภาพการเป็ นกรรมการอิสระ
ทังนี กรรมการตรวจสอบซึ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รับแต่ งตังต่อไปได้อีกวาระหนึ งตามทีคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าเหมาะสม
ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึ งคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริ ษ ัท
แต่งตังบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีคณะกรรมการ
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บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ในกฎบัตรนี โดยบุคคลทีเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ นตําแหน่ งได้เพียงวาระทียังเหลืออยูข่ อง
กรรมการตรวจสอบซึ งตนแทน
ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามทีควร ตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปและมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของกระบวนการกํากับดูแ ลกิ จการทีดี กระบวนการบริ หารความเสี ยง และ
กระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และนโยบายการประเมินความเสี ยงทีเหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ น อิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอืนใด
ทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิกจ้างบุคคลซึ งมีความอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ มด้วยอย่าง
น้อย ปี ละ 1 ครัง
6. พิ จารณารายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการที อาจมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี
7.1. ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
7.2. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
7.3. ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
7.4. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
7.7. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.8. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.9. รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไปทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั
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8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในในการปฏิบตั ิงาน
ตามขอบเขตอํานาจหน้าที ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที
เกียวข้องมาให้ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
9. ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทําดังต่ อไปนี ซึ ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1. รายงานทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2. การทุจริ ต คอร์รัปชันหรื อสิ งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
หากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ น สมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ งอาจรายงานว่ามีร ายการหรื อ การกระทํานันต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณา
อนุ มตั ิ
11. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้มีการประชุ มอย่างน้อย 4 ครังต่ อปี โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทังปี
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิมตามความจําเป็ น (รายละเอียดตารางการกําหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจําปี
พ.ศ. 2561 ระบุในหน้าที 33) และมีอาํ นาจในการเรี ยกประชุ มเพิมเติม หากจําเป็ นในวาระทีเกี ยวข้องอาจมีฝ่ายบริ หารหรื อ
ผูส้ อบบัญชีหรื อผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย
3) คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชือต่อไปนี
รายชื อคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
ตําแหน่ ง
1. นายโสภณ
ผลประสิ ทธิ
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
2. นายธิติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิช
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
4. นายชัยนริ นทร์
สายรังษี
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
5. นายวิภูธา
ตระกูลฮุน
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
(ได้รับการแต่ งตังเป็ นกรรมการกํากับดู แลความเสี ยง เมือ
วันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
6. นางวิสจั จา
คชเสนา
กรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
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คณะกรรมการกํากับ ดู แ ลความเสี ยง ประกอบด้วยสมาชิ ก ทีเป็ นผูแ้ ทนจากสายงานต่า งๆ ประกอบด้ว ย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งทีเกียวข้องซึงแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย จํานวน 3 ท่าน และจะพ้นตําแหน่ง
ได้เมือ
1) การตาย
2) การลาออก
3) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร กรรมการ หรื อ กรรมการอิสระ กรรมการ
ผูจ้ ัด การ ผู บ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ และ/หรื อคณะเจ้าหน้า ทีด้านบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม โดยมี ก รรมการอิ สระเป็ น
ประธานกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงสามารถแต่งตังเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ 1 ท่าน ทํา
หน้าทีเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี ยงทีอาจเกิดขึน รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอาจมีต่อองค์กรทังความเสี ยงจาก
ภายนอกและภายในองค์กรโดยครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประการดังนี
- ความเสี ยงด้านกลยุทธ์
- ความเสี ยงด้านการปฏิบตั ิการ
- ความเสี ยงด้านการเงิน
- ความเสี ยงด้านกฎระเบียบ
- ความเสี ยงด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
2) กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาในเรื องการบริ หารความเสี ยงโดยรวม
โดยให้การประเมิน การติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี ยงของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
3) กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างขององค์ก ร และทรัพยากรทีใช้ในการบริ หารความเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ ให้ส อดคล้องกับ
นโยบายการบริ หารความเสี ยงตลอดจนกลยุทธ์ และทิศทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
4) กําหนดวงเงิ นหรื อประเภทของกิจกรรมตามความเสี ยงเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิเป็ นเกณฑ์ในการ
ปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ตามเสี ยงแต่ละประเภท
5) กํากับดู แลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยุทธ์ และวิธีป ฏิ บตั ิ เพือให้มนใจได้
ั
ว่ากลยุทธ์การบริ หาร
ความเสี ยงได้นาํ ไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม และความมีประสิ ทธิผลของระบบการบริ หารความเสี ยง ต่อการปฏิบตั ิตาม
นโยบายทีกําหนดตลอดจนควบคุม และกํากับดูแลในภาพรวม
6) มีอาํ นาจแต่งตังคณะทํางานประเมิน และติดตามความเสี ยงทัวองค์กร
7) คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงต้องรายงานผลการดําเนินการในการบริ หาร และจัดการความเสี ยง รวมถึงสถานะ
ความเสี ยงในแต่ล ะหัวข้อทีกําหนดไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษ ทั เพือให้ความมันใจว่า
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้รับทราบ และตระหนัก ถึงปั จ จัยต่ างๆ ทีอาจส่ งผลกระทบอย่างมี นัย สําคัญต่อ สถานการณ์
ดําเนินธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
8) พิจารณา และปรับปรุ งกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
9) เรื องอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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การประชุ มของคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
1) องค์ประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงต้องไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของสมาชิ กคณะกรรมการกํากับดูแลความ
เสี ยง
2) กําหนดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครัง
3) คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงอาจเชิญบุคคลอืนทีเกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพือเข้าร่ วมการประชุมได้
ตามความจําเป็ น
4) การลงมติในเรื องใดต้องได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในครังนันๆ
5) เลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงมีหน้าทีรับผิดชอบต่อการเตรี ยมความพร้อมสําหรับการประชุม ได้แก่
การจัดเตรี ยมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุ ม รวมถึงการจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ให้กบั กรรมการกํากับดูแลความเสี ยงทุกท่าน ในระยะเวลาทีเพียงพอก่ อนวันประชุมหรื อ
อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และต้องจัดทํารายงานการประชุมส่ งให้กบั คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงภายใน
14 วันทําการ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ น
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ตามรายชื อดังต่อไปนี
รายชือคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
1. นายวิรัช

มรกตกาล

2. นายวิภูธา

ตระกูลฮุน

3. นายธิ ติพงศ์
4. ดร.วิชญะ

ตังพูนผลวิวฒั น์
เครื องาม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
(ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
(ได้รั บ การแต่ ง ตังเป็ นประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจ ารณาค่ าตอบแทนได้รับ การแต่ ง ตังโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ งจะประกอบด้ว ย
กรรมการ และผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ ซึงกรรมการอิสระต้องดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทังนี กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่า ตอบแทนอาจได้รับการแต่ งตังกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งต่ อไปได้อีกตามที คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็นว่า
เหมาะสม
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตําแหน่ง เมือ
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1) การตาย
2) การลาออก
3) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการเพิมเติมจํานวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเพือประโยชน์ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์หรื อเพือทดแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทีพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 1) หรื อ
2) หรื อ 3) ได้โดยบุคคลทีได้รับการแต่งตังเข้าเป็ นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนกรรมการท่านเดิมซึ ง
จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ งตนแทนเท่านัน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทนสามารถแต่ งตังเจ้าหน้าทีของบริ ษ ทั ฯ 1 คน ทําหน้าที เลขานุ ก าร
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทน มีดงั ต่อไปนี
1) ด้ านการสรรหา
1) กํา หนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารในการสรรหากรรมการ และผูม้ ี อ าํ นาจในการจัด การเพือเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2) คัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมี คุณสมบัติเหมาะสมเพือให้เป็ นไปตามระเบียบ และกฎหมายทีเกี ยวข้องกําหนด
เพือดํา รงตํา แหน่ งกรรมการบริ ษ ัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และผู ้มี อ ํานาจในการจัด การให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ทังนีในการเสนอชือกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่าง
น้อ ยด้า นหนึ งด้า นใดที สํา คัญสํา หรั บคณะกรรมการบริ ษ ัท เช่ น การขาย การเงิ น บริ หารธุ ร กิ จ การตลาด การบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล กฎหมาย การจัด การ เป็ นต้น ตลอดจนพิ จ ารณาถึ ง ความสามารถที จะช่ วยให้ ก ารดํา เนิ น การของ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปอย่า งรอบคอบยิงขึ น ความสามารถในการดํา เนิ น การตัด สิ นใจทางธุ รกิ จอย่างมี เหตุ มีผ ล
ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็ นผูน้ าํ รวมทังความชํานาญในวิชาชีพ
ระดับสู ง และความซือสัตย์ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอืนทีเหมาะสม
3) เปิ ดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
4) ทบทวน และสรุ ปผลการจัดทําแผนการสื บทอดตําแหน่ ง และความต่ อเนื องในการบริ หารทีเหมาะสมสําหรั บ
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสูงเป็ นประจําทุกปี โดยรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ
2) ด้ านค่าตอบแทน
1) กําหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ หรื อวิธี ก ารพิจารณาค่ าตอบแทน และผลประโยชน์อื นรวมถึ ง เสนอค่า ตอบแทน
สําหรับตําแหน่ งกรรมการ โดยมีห ลักเกณฑ์ทีชัด เจนโปร่ งใส และนําเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
เพือให้นาํ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
2) กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั และผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการเพือพิจารณาผลตอบแทน
ประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ น้
3) เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทน และเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ รวมทังจัดทํารายงาน
การพิ จารณาค่าตอบแทนโดยอย่างน้อยต้อ งมีรายละเอียดเกี ยวกับเป้ าหมายการดําเนิน งาน และความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
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4) เสนอแนะค่ าตอบแทนทีเหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
3) ด้ านอืนๆ
1) ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั รวมทังพิจารณาทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตรโดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการดําเนิ นงานต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครังทีมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รวมทังพิจารณาทบทวน
และปรับปรุ งกฎบัตร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
การประชุ มของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมเมือต้องการสรรหากรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารหรื อเมือ
มีเรื องการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
2) ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ งจะให้เลขานุการส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงการจัดส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
ล่วงหน้า 7 วัน เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุ ม และมีการจดบัน ทึกการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึงมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สื บค้นง่ายและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผา่ นทีประชุ มได้
โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรื อผูท้ เกี
ี ยวข้องตรวจสอบได้ และจัดทํารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงาน
การประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม พร้อมสนับ สนุ น ติ ด ตามให้ค ณะกรรมการสรรหา และพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับรวมทังประสานงานกับผูท้ ีเกียวข้องต่อไป
3) ในการประชุ มคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยกึ งหนึ ง จึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม
4) กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทําโดยถือตามเสี ยงข้างมาก
5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีประกอบด้วยประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน
ตามรายชื อดังต่อไปนี
รายชื อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
ตําแหน่ ง
1. ดร.วิชญะ
เครื องาม
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
2. นายวิรชั
มรกตกาล
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการกํากับดู แลกิ จการทีดี เมื อวัน ที 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นายวิภูธา

ตระกูลฮูน
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กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

หน้า 53

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

รายชื อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
4. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
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ตําแหน่ ง
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ประกอบด้วยกรรมการหรื อกรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ทีเหมาะสม
อย่างน้อยจํานวน 3 ท่าน ทังนี ประธานกรรมการต้องเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี สามารถแต่งตังเจ้าหน้าทีของบริ ษทั 1 ท่าน เพือทําหน้าทีเลขานุ การของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีทพ้ี นตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตังใหม่ได้อีก ในกรณี ทีกรรมการรายใดพ้น
จากตําแหน่งก่อนครบกําหนดวาระ ให้เลือกตังกรรมการแทนภายใน 90 วัน นับจากวันทีตําแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที
เข้ามาแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับเวลาทีเหลือของ กรรมการทีตนเข้าทําหน้าทีแทนนัน
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีจะพ้นตําแหน่งได้เมือ
1) การตาย
2) การลาออก
3) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
1) พิจารณา กําหนด ทบทวน ปรับปรุ งนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบตั ิ ดา้ นการกํากับดู แลกิ จการทีดี จริ ยธรรมในการ
ดําเนินธุ รกิ จ จริ ยธรรมของพนักงาน และด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างน้อยปี ละ
หนึงครัง ในลักษณะทีสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิ จการทีดีเพือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิให้มีการปฏิบตั ิในทุกระดับ
2) พิ จารณา กําหนด ทบทวน ปรั บปรุ ง นโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิ บตั ิ ด ้านความรั บผิด ชอบต่ อสังคม ชุ มชน และ
สิ งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิให้มีการปฏิบตั ิ
ในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม
3) ให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี
4) ส่ งเสริ มและกํากับดูแลให้การดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
เป็ นไปตามนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี
5) กําหนดผูร้ ับผิดชอบในการกํากับดูแลและกํากับการปฏิบตั ิงานขององค์กรให้เป็ นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย
และกระบวนการปฏิบตั ิทีได้วางเอาไว้
6) ปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรื อ ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ มอบหมาย
7) รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการทีดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือ
ทราบหรื อเพือพิจารณาอนุ มตั ิ
8) พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
9) เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
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การประชุ มของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
1) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง
2) ในการประชุมแต่ละครังจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
3) กรรมการกํากับดูแลกิจการทีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื องทีพิจารณาเรื องใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็น และออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื องนันๆ
4) การวินิจฉัยชี ขาดของทีประชุ ม ให้ถื อเสี ยงข้างมาก ถ้า คะแนนเสี ยงเท่าให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมอีกเสี ยง
หนึงเป็ นเสี ยงชีขาด โดยขณะทีมีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
5) เลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ส่งหนังสื อนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุม มีก ารจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน จัดเก็บ
รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุ นติ ดตามให้คณะกรรมการกํากับ ดู แลกิ จการทีดี สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทังประสานงานกับผูท้ ีเกียวข้องต่อไป
6) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร 3 ท่าน ตามรายชือดังต่อไปนี
รายชือคณะกรรมการบริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายธิ ติพงศ์
ตังพูนผลวิวฒั น์
ประธานกรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2. ดร.ธวัช
อนันต์ธนวณิ ช
กรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวุฒิชยั
เศรษฐบุตร
กรรมการบริ หาร
วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบไปด้วยกรรมการที มี ประสบการณ์ แ ละคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมตาม คําแนะนํา ของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน รวมถึ งคณะกรรมการกํากับดู แ ลกิ จการทีดี และได้รั บ การอนุ มตั ิโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งตําแหน่ งประธานกรรมการบริ หารต้องได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีเลขานุ การ
บริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นเลขานุ การของคณะกรรมการบริ หาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร จะมอบหมายเป็ นอย่างอืน
กรรมการบริ หารดํารงตําแหน่งตามวาระทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ซึงกรรมการบริ หารพ้นจากตําแหน่งเมือ
1) การตาย
2) การลาออก
3) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ยืนใบลาออกต่ อประธานคณะกรรมการบริ ษ ทั ในกรณี ทีตําแหน่ ง
กรรมการบริ หารว่างลง ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตังกรรมการบริ หารใหม่ภายใน 90 วัน เพือให้คณะกรรมการบริ หารมี
จํานวนกรรมการครบตามทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงั ต่อไปนี
1) มี หน้าทีเสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุ รกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้ าหมายธุ รกิ จ แผนงานโครงการ
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
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2) บริ หารธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีได้วางไว้ควบคุมการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย นโยบายและ ของบริ ษทั ฯ ควบคุมดูแลให้การบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกําหนด
3) ดําเนินการเรื องต่างๆ ทีเกียวข้องกับกิจการโดยทัวไปของบริ ษทั ฯ ศึกษา พิจารณา และติดตามการดําเนินการเรื องต่างๆ
ของบริ ษทั ฯ เช่น การลงทุน ซึงต้องใช้เงิ นจํานวนมาก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าร่ วมทุน การให้กู้ยืมเงิ นหรื อคํา
ประกัน
4) กํากับและติ ดตามผลการดํา เนินงานและฐานะการเงิน ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่ม และรายงานผลการดําเนิ นงาน
และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส
5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
6) พิจารณาและให้ความเห็นแก่ คณะกรรมการบริษทั เกียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
7) พิจารณาสอบทานรายการ เกี ยวกับการลงทุน และจําหน่ ายทรัพย์สิน การบริ หารทรั พยากรบุคคล การเงิ น และการ
บริ ห ารงานทัวไป และรายการอื นใดที เกี ยวกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ภายในขอบเขต อํา นาจที ได้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั
8) กํากับดูแลและบริ หารเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื องทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ในกลุ่มก่อนทีจะ
มีการพิจารณาเรื องดังกล่าวในคณะกรรมการบริ หารของแต่ละธุรกิจ
9) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื องทีต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในกิจการทีนอกเหนื อจากธุรกิจปกติ
ของบริ ษทั ฯ
10) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
11) คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจให้ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ งมีอาํ นาจใน การดําเนิ นการในเรื องใดเรื อง
หนึ งหรื อหลายเรื องตามทีคณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หาร
และหรื อการมอบอํานาจต้องไม่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื อ รายการที คณะกรรมการบริ ห ารมี ส่ ว นได้เ สี ย ตามที กํา หนดในข้ อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน การอนุ ม ัติ ร ายการใดๆ ต้อ งเป็ นไปตามนโยบายและขันตอนตามที กํา หนดโดย
คณะกรรมการบริ ษทั และหน่วยงานกํากับดูแล
12) พิจารณาว่าจ้างทีปรึกษาหรื อบุคคลทีมีความเป็ นอิสระ เพือให้ความเห็นหรื อคําแนะนําตามความจําเป็ น
13) มีอาํ นาจเชิญฝ่ ายบริหารหรื อบุคคลใดทีเกียวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อให้ขอ้ มูลทีเกียวข้อง
14) รายงานผลการปฏิ บ ตั ิง านทีสํา คัญ ให้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ รั บทราบเป็ นประจํา รวมทังประเด็น สําคัญต่ า งๆ ที
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรได้รับทราบ
15) พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
16) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
การประชุ มของคณะกรรมการบริหาร
1) คณะกรรมการบริ หารจะต้องจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามทีเห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง และกรรมการบริ หาร
จะต้องเข้าร่ วมประชุมอย่างสมําเสมอ โดยกําหนดวัน ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทังปี และอาจมีการประชุ มวาระพิเศษ
เพิมตามความจําเป็ น (รายละเอียดตารางการกําหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจําปี พ.ศ. 2561 ระบุในหน้าที 28)
2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมในการประชุมไม่น ้อยกว่ากึ งหนึ ง ของจํานวนกรรมการ
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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3) มติ ทีประชุ ม ของคณะกรรมการบริ หารจะถื อ ตามเสี ยงข้า งมากของกรรมการที มาประชุ ม ครบองค์ประชุ ม ทังนี
กรรมการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติเกียวกับเรื องนัน
4) ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารหรื อเลขานุ การโดยคําสังของประธานคณะกรรมการบริ หารส่ งหนังสื อนัด ประชุม
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ไปยังกรรมการบริ หารไม่ น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วน
ประธานคณะกรรมการบริ หารอาจเรียกประชุมโดยไม่ตอ้ งมีหนังสื อนัดประชุมเพือพิจารณาเรื องเร่ งด่วนดังกล่าว มีการ
จดบัน ทึ ก และจัด ทํารายงานการประชุ ม ภายใน 14 วัน จัด เก็ บรายงานการประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริ หารสามารถปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทังประสานงาน
กับผูท้ เกี
ี ยวข้องต่อไป
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
1) ประธานหน้าทีบริ หารมีหน้าทีดูแล บริ หาร ดําเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจําตามปกติธุรกิจ เพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์และข้อ บังคับของบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใต้ก รอบของ
กฎหมายและขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทีฝ่ ายบริ หารจัดทํา เพือนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทังควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน
3) ประธานหน้าทีบริ หารได้รับมอบอํานาจในการกระทําการใดๆ ทีปฏิบตั ิไปตามปกติธุรกิจได้
4) ประธานหน้าทีบริ หารต้องนําเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ทีไม่อยูใ่ น
นโยบายประจําปี ของบริ ษทั ฯ
5) มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเป็ น ตัวแทนของกิ จการต่อบุคคลภายนอกในกิ จกรรมทีเกี ยวข้องเป็ นประโยชน์ต่อ
กิจการ
6) อนุ มตั ิการแต่งตังทีปรึ กษาด้านต่างๆทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
7) พิจารณาว่าจ้างการปรับเงิ นเดื อน และผลประโยชน์ต อบแทนตามตําแหน่ งงาน รวมถึ งโบนัสให้กับ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกลําดับขัน
8) พิจารณาอนุมตั ิในแผนการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายงาน และพิจารณาอนุ มตั ิคาํ ขอจากฝ่ ายงานต่างๆ ทีเกินอํานาจสังการ
ของฝ่ ายงานนันๆ
9) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละคราว
10) พิจารณาการดําเนินการเกียวข้องกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั
11) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั ฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรื อเงินปันผลประจําปี เพือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
ทังนี การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานหน้าทีบริ หารนัน จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบี ยบข้อบังคับ ของบริ ษ ัทฯ ในกรณี ทีการดําเนิ น การใดทีมี หรื ออาจจะมี ผลประโยชน์ห รื อ ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ของ
ประธานหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) ประธานหน้าทีบริ หารหรื อผูท้ ี
ได้รับ มอบหมายไม่ มี อาํ นาจอนุ มตั ิก ารดําเนิ น การดังกล่ าว โดยประธานหน้าทีบริ หารจะต้องนําเสนอเรื องดัง กล่ าวต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาต่อไป

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หน้า 57

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

นอกจากนี ในกรณีทีมีการทํารายการใดเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีเกียวกับการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ ง
สิ นทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามความหมายทีกําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การทํารายการดังกล่าว
ต้องได้รับมติเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ื อหุ้นและ/หรื อปฏิบตั ิ การอื นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดังกล่าว
กําหนดไว้ในเรื องนันๆด้วย เพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื องดังกล่าว
9.3) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
1) นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ทีปรึ ก ษาทีได้เงิ น เดือนประจําหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ เช่น การทํารายการทางการค้าทีเป็ นปกติ เพือประกอบกิ จการการเช่า หรื อ
ให้เช่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ รายการเกี ยวกับสิ นทรั พย์หรื อบริ ก าร หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลื อทางการเงิ น
รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกันกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
และไม่ เป็ นผู ้ถื อหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ ใ ช่ กรรมการอิส ระ ผู ้บ ริ ห าร หรื อหุ้น ส่ วนผู จ้ ัด การของสํา นัก
งานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิ น ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ทังนี ในกรณี ทีผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พเป็ นนิ ติบุ ค คล ให้รวมถึง การเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ ใช่
กรรมการอิ สระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุ้น ส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึน เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่ เ ป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ให้ต ัด สิ น ใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
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9. กรณี ทีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระในบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมทีกรรมการอิสระรายนันได้รับใน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
2) การสรรหาและการแต่ งตังกรรมการ และผู้บริหารระดับสู ง
การสรรหากรรมการอิสระ
ในส่ วนของการสรรหากรรมการอิส ระนัน ทุก ครั งทีกรรมการอิ สระทีดํารงตําแหน่ ง ครบวาระ หรื อมีเหตุจาํ เป็ นที
จะต้องแต่งตังกรรมการอิสระเพิม บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ทีดํารงตําแหน่งในปัจจุบนั จะมีการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
เพือกําหนดตัวบุคคลทีมีความเหมาะสมทังด้านประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทีจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ รวมถึงมี
คุณสมบัติขนตํ
ั าตามหัวข้อข้างล่างนี และเสนอต่อทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพือ
พิจารณาตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ต่อไป
บริ ษทั ฯ มีนโยบายแต่งตังกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริ ษทั ทังหมด และ มีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 ท่าน ทังนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมี ความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ก่อนวันทีได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา คู่
สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี)
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึ งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หารของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันทียืนคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่ อนวันทีได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี ความสัมพันธ์ต ามที
กล่าวข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กู้ยมื คําประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี สิ น รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลทําให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามี
ภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึน
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
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5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)
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การพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี ทีเกิ ดขึ นในระหว่างหนึ งปี ก่ อนวันทีมี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึ ง
มีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่ อนวันที
ได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ งได้รับค่ าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษ ทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง ทังนี ในกรณี ทีผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พเป็ นนิ ติบุคคล ให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ ง
ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้น แต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่ อนวันทีได้รับแต่งตัง
เป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ น
ผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่ วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงิ นเดือน
ประจํา หรื อถือหุ้น เกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ้น ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ อืน ซึ งประกอบกิ จการทีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ไม่ เ ป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย หรื อบริ ษ ัทย่อ ยลําดับ เดี ยวกัน เฉพาะที เป็ นบริ ษัทฯ จดทะเบีย นทังนี
กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง โดยจะแจ้งพร้อม
กับการรายงานข้อมูล ประวัติก รรมการ ณ สิ นปี สํา หรั บ การจัด ทําแบบแสดงรายการข้อ มูลประจํา ปี และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ

การสรรหากรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด ต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามทีกฎหมายกําหนด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครัง กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งหนึ งในสามตามอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ไ ด้ ก็ ให้ออกในจํานวนทีใกล้เคียงทีสุ ดกับจํานวน 1ใน 3 นัน โดยกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่ ง ตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ใหม่ ได้ ทังกําหนดให้ทีประชุ มผู ้ถือหุ ้น
เลือกตังกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกําหนดอยูใ่ นข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง
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2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดเลื
ั
อกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน กรณี
ทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผูเ้ ป็ นประธานกรรมการเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ในกรณี ทตํี าแหน่ งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ งซึ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกํา หนด เข้าเป็ น กรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการ
คราวถัดไป ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการที
ตนแทน
ทีประชุมผูถ้ ื อหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่ อนถึง คราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับ รวมกัน ได้ไม่ น้อยกว่ากึ งหนึ งของ
จํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาํ หนดจํานวนครังสู งสุดของกรรมการทีถูกแต่งตังให้กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติใน
เรื องของอายุ แต่บริ ษทั ฯ จะคํา นึงถึงเวลา ความรู ้ ประโยชน์ ทีจะอุทิศให้กับบริ ษทั ฯ รวมทังความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นสําคัญ
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อผูถ้ ือหุ้น โดยทังหมดต้องเป็ นกรรมการอิสระซึ งมี
คุณสมบัติความเป็ นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกํากับดู แล
กิ จการของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ ดา้ นบัญ ชี และ/หรื อ การเงิ น เพือทําหน้าทีตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ
รวมถึ ง กํากับ ดู แ ลรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ ม ภายใน การคัด เลื อกผู ้สอบบัญชี และการพิจ ารณาข้อขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี
การสรรหาผู้บริหาร
การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาสรรหาผูท้ ีมี ความรู ้ค วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และเข้าใจในธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี และเหมาะสมทีจะได้รับการคัดเลือก
เพือมาดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
9.4) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2559 เมือวัน ที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้อนุ มตั ินโยบายการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม โดยผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ทีมีมติทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2559 เมือ
วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีการกํากับดูแลการดําเนิ นการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ฯ ร่ วม ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณ
ในการดําเนิ นธุ รกิจ (Conduct Guidelines) รวมทังระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื องและมี
การติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างต่อเนื อง
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โดยมีนโยบายและการบริหาร การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ฯร่ วม (ปั จจุบนั และหรื อหากจะมี
ในอนาคต) ดังนี
นโยบาย
- บริ ษทั ฯ มี ความเคารพในสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความ
รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ และการกระทําทีสามารถอธิบายและชีแจงได้ (Accountability)
- บริ ษทั ฯ จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- บริ ษทั ฯ จัดให้มียดึ ถือหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นพืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code
of Ethics)
- บริ ษทั ฯ สร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม และเพิมคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว (Creation of
Long Term Value Added) โดยคํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืนประกอบ ประสานดุ ลยภาพทีดี ระหว่างความ
แตกต่างของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและกับบริษทั ฯ ด้วยความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
- ในกรณี ทบริ
ี ษทั ฯ และบริษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วมอาจมีการประมูลงานแข่งขันกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะไม่เข้าแข่งขัน
ในธุ รกิจหลักซึงกันและกัน และจะดําเนินการเพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของทังบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ย่อย หรื อ บริ ษทั ฯ ร่ วม
- บริ ษทั ฯ มีความสํานึ กรับผิดชอบในภาระหน้าทีและปฏิบตั ิหน้าทีด้วยขีดความสามารถ สําหรับการกระทําของตนทีมี
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทังหลายโดยเฉพาะต่อผูถ้ ือหุน้ (Responsibility)
ด้านการบริ หาร
- พิจารณาส่ งบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั
ย่อย และบริ ษทั ร่ วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ น้ เพือทําหน้าทีกํากับดูแล และควบคุมการดําเนินธุรกิจ
- รายงานการส่ งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือรับทราบ
- กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิทีเป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิ และการดําเนินการ รวมทังมี การเปิ ดเผยข้อมูล และการ
ดําเนิ น การใดๆ ที เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และข้อบัง คับ ประกาศ คําสัง หรื อ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ ตามข้อกําหนดเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํา
รายการเกียวโยง และ/หรื อการได้หรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์
- รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ ในกรณี ทีมีเรื องทีมี
นัยสําคัญของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว เช่น การเพิมทุน/ลดทุน การเลิกบริ ษ ทั ฯ ให้ นําเสนอเรื องดังกล่ าวต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพืออนุ มตั ิการดําเนินการใดๆ
ทังนี ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีอนั เป็ นปั จจัย
หลักในการเสริ มสร้างองค์กรให้มีระบบทีมีประสิ ทธิ ภาพ และยึดมันทีจะดําเนิ นธุ รกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพือสร้ าง
กลไกการควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้มีความโปร่ งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมันใจต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย
9.5) การกํากับดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลทีดี มีความซื อสัตย์สุจริ ตในการดําเนินกิจการ และเพือให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้รับข่าวสารทีเท่า
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เทียมกันบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบาย ในการเปิ ดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดําเนิ นงาน โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี
1) เปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงิน และทีเกียวกับธุ รกิ จและผลการประกอบการของบริ ษทั ฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
เชือถือได้ ทันเวลา และสมําเสมอ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทัวไป บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล อย่างเคร่ งครัด กรรมการและผูบ้ ริ หาร เมือมีการซื อ
ขายหลักทรัพย์ ต้องจัดทํารายงานการถือหลัก ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4)
พ.ศ. 2551 รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบภายในเวลาทีกําหนด
2) ในการดู แลการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทีจะต้องไม่ เปิ ดเผยข้อมูล
ภายในทีมีสาระสําคัญ ซึงจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และจะ
ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯในการหาประโยชน์ส่วนตน
หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืน
3) การซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษ ทั ฯ และในเรื องการทําธุ รกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อธุ รกิจทีเกียวเนื อง บริ ษทั ฯได้มี
การกําหนดการป้องกันโดยการจํากัดให้รับรู ้ขอ้ มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งทีเกียวข้องเท่านัน
การกระทําฝ่ าฝื นใดๆ อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้รับความเสี ยหายหรื อสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ บริ ษ ทั ฯถือว่าเป็ น การ
ปฏิ บตั ิ ข ดั กับ นโยบายและจริ ยธรรมของธุ รกิ จ ต้องมี โทษทางวิ นัยอย่า งร้ ายแรง และยัง มี ความผิด ตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
**โดยกําหนดไว้ในคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและข้อบังคับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ เพือเป็ นทีรับทราบและ
ปฏิบตั ิตาม
9.6) ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง
1) นางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรื อ
2) นายธี รศักดิ ฉัวศรี สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรื อ
3) นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ชชั วาลย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรื อ
4) นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 8593
แห่ งแกรนท์ ธอนตัน จํากัด ซึ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ทีมี ความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติทีได้รับการยอมรับ และเป็ น
ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย พร้อมทังกําหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงินไม่เกิ น 2,800,000 บาท และมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิหากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จําเป็ นต้องจัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายอืนแทนในกรณี ทีผูส้ อบ
บัญชีรับอนุ ญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ รวมทังมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบ
การเงินของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทีอาจเกิดขึนระหว่างปี ด้วย
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(หน่ วย : บาท)
1. ค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

2. ค่ าตอบแทนอืนๆ *

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

บริษัท เจนเนอรัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
2,800,000
2,100,000
1,975,000
281,668
119,893
114,865

ปี
2561
2560
2559
2561
2560
2559

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนอืนทีเรี ยกเก็บเป็ นค่าใช้จ่ายตามทีจ่ายจริ ง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าทีพัก เป็ นต้น

การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั ฯ ได้ต ระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการทีดี ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นธุ รกิจให้
เจริ ญเติบโตอย่างยังยืน เป็ นการสร้างความเชือมันให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ ายเพือให้ การบริ หารงาน
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้และมีธรรมภิบาลทีดี ตลอดจนสามารถเป็ นทีได้รับ การยอมรับต่อสาธารณชน
ได้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษ ทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามมติทีประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครังที 7/2559 เมือวันที 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 และให้มีการทบทวนนโยบายรวมถึงการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
ทังนีคณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการทีดีได้นาํ หลักเกณฑ์การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิ จการบริ ษทั ฯ
จดทะเบี ยนไทย ของสมาคมส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษ ทั ไทย (IOD) ซึ งได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ กลต. มาเป็ นต้นแบบในการดําเนินงานการสร้างระบบกํากับดูแลกิจการทีดี
สําหรั บนโยบายการกํากับ ดู แ ลกิจ การของบริ ษ ทั ฯ มีค วามสอดคล้องกับหลัก การกํากับดู แ ลกิ จการที ดี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งบริ ษทั ฯ ได้ถือ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองดังนี
1) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้
2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ทังนี ในทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 8/2560 เมือวันที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ
รับทราบรายงานหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จํานวน 8 ข้อใหม่ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิ จการทีดี สาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ งคณะกรรมการบริ ษ ัทมี ค วามเข้าใจ และตระหนัก ถึ งบทบาทหน้าทีในฐานะผูน้ ํา
(governing body) ประโยชน์ และหลักปฏิบตั ิของ CG Code ในการสร้ างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน และได้ประเมินการ
ปฏิบตั ิตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที
ดี เป็ นผูป้ ระเมินและอธิบายเบืองต้น
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หมวดที 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ข องผูถ้ ือหุ ้น โดยตระหนักว่าผูถ้ ื อหุ ้นมี สิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุ ม
บริ ษทั ฯ ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้ทาํ หน้าทีแทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี ยวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของ
บริ ษทั ฯ
สิทธิขนพื
ั นฐานของผูถ้ ือหุน้ คือการเข้าร่ วมประชุมเพือแต่งตัง ถอดถอนกรรมการ แต่งตังผูส้ อบบัญชี และเรื อง
ทีมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุน เพิมทุน การจัดสรรเงินปั นผล และ
อนุ มตั ิ รายการเกี ยวโยงต่ างๆ ผูถ้ ือหุ้น ยังได้รับสิ ทธิ ในการซื อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับส่ วนแบ่งกําไร หรื อเงิน ปั นผล
รวมถึงการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื อง บริ ษทั ฯจะไม่ทาํ การใดๆอันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของ
ผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิทีดีต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
1) บริ ษทั ฯได้มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารประกอบให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มอย่าง
น้อย 7 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
2) บริ ษทั ฯ ได้นาํ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่านช่ องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน Website ของบริ ษทั ฯ ก่ อนล่วงหน้าวันประชุมฯ เป็ นเวลา 30 วัน เพือเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น
ได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมฯ
3) บริ ษทั ฯ ได้จดั สถานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในทําเลทีการเดินทางสะดวก มีการอํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้
ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและการออกเสี ยงอย่างเต็มที โดยไม่มีการจํากัดโอกาสในการเข้าประชุ มของผูถ้ ือหุน้ เพือ
เป็ นการส่ งเสริ มสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ และมีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการกับคณะกรรมการ
ได้
4) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุ ด ต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ัด การ ทุ กคนเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครัง เพือร่ วมกับกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นที
เกียวข้อง
5) บริ ษ ทั ฯได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่ อนการ
ประชุมฯ ซึ งไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีการบันทึกมติทีประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทังคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง ในทุกๆ วาระทีต้องมีการลงคะแนนเสียง
บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้แ ก่ ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึ งนัก ลงทุน สถาบัน ในการเข้าร่ วม
ประชุ ม โดยบริ ษ ัทฯ คัดเลือกสถานทีจัดประชุ มซึ งมี ระบบขนส่ งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอให้ผูถ้ ือหุ ้นเดิ นทางเข้าร่ วม
ประชุมได้อย่างสะดวก บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ จัดส่ งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพือลดระยะเวลาให้
การตรวจเอกสารในวันประชุ มและบริ ษทั ฯ จัดช่ องทางการลงทะเบียน ณ สถานทีจัดประชุ มสะหรับผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรม
การและนักลงทุนสถาบันโดยบริ ษทั ฯได้ใช้ระบบบาร์โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงเพือช่ วยให้ขนตอน
ั
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วมากขึ นและได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ในการมอบฉันทะ ทังนีเพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ น้
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หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การสร้างความมันใจให้กบั ผูถ้ ือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ ายจัด การจะดู แลให้การใช้เงิ นของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นไป
อย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความมันใจในการลงทุนกับบริ ษทั ฯ คณะกรรมการจึงกํากับดูแลให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับการ
ปฏิบตั ิและปกป้องสิ ทธิขนพื
ั นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ดาํ เนินการต่างๆดังนี
1) บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยได้อาํ นวยความสะดวกและสนับสนุ นผูถ้ ือหุ น้ โดยได้
ส่ งใบมอบฉันทะให้ผูถ้ ือหุ้นทุกราย ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้น ไม่ สะดวกในการเข้าประชุ มด้วยตนเอง ก็สามารถจะให้บุคคลใด
บุคคลหนึงเข้าประชุมแทน โดยรู ปแบบของใบมอบฉันทะผูถ้ ือหุน้ สามารถกําหนดการลงคะแนนเสี ยงได้ ในการลงคะแนน
เสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เพือเป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ โดยมีคุณสมบัติของกรรมการทัง 2 ท่านประกอบ
2) การให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ้นส่ วนน้อยเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อการเสนอชื อบุคคล
เพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ยังไม่มีหวั ข้อนี ระบุใน website อย่างเป็ นทางการ แต่ผถู ้ ือ
หุ ้นสามารถส่ งข้อมูลการขอเพิมวาระการประชุมฯ หรื อเสนอชือกรรมการพร้อมคุณสมบัติเข้ามายัง website ของบริ ษทั ฯ
ได้ แต่ทผ่ี านมายังไม่ปรากฏว่ามีขอ้ มูลส่งเข้ามา
3) ให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน โดยหนึ งหุ น้ มีสิทธิ เท่ากับหนึงเสี ยง
4) กําหนดมาตรการป้ องกันการใช้ข ้อมูลภายใน เพือหาประโยชน์ใ ห้แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบของ
กรรมการบริ ษทั พร้อมเผยแพร่ มาตรการให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารทราบ และกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องรายงาน
การเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุก
ครังทีมีการเปลียนแปลงการถือครอง และพนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่แจ้งข้อมูลทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้ผูอ้ ืนทราบ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ที อาจจะมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และราคาหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯ ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
กรรมการบริ หารก่อน
ทังนี เพือมิ ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารนําข้อมู ลภายในไปใช้ป ระโยชน์ซึ งก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อผูถ้ ือหุ้น
โดยรวม บริ ษทั ฯได้มีการส่ งเอกสารในเรื องการใช้ขอ้ มูลภายในและความผิดทีเกิ ดขึนให้กบั กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ทุกครังทีมีระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากพบว่ามี
กรรมการหรื อพนักงานอาศัยอํานาจหน้าทีหรื อโอกาสในการทํางานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินยั ของบริ ษทั ฯ
โดยทีผ่านมาไม่มีกรณี ทีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลภายในเพือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
5) เปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเกี ยวโยงกัน และความเห็น ของคณะกรรมการเกียวกับรายการดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทราบ และไม่ มีก ารทํารายการทีเกี ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิบ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ข องสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ในวาระการแต่งตังกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทังภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ ได้แก่ ผู ้
ถือหุ ้น กรรมการ พนัก งานของบริ ษทั ฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี คู่แข่ง หน่ วยงานอืนๆทีบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นกิจกรรมภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯ รวมทังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมและภาครัฐ โดยแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียของบริ ษทั ฯ
เป็ นดังนี
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1) ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม มีความมุ่งมันจะสร้างความเติบโต เพือให้ผู ้
ถือหุ ้น ได้รับผลตอบแทนทียังยืนจากผลการประกอบการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี ในหมวดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯ ได้จดั
ให้มีเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.gel.co.th เพือเป็ นช่องทางทีผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อหรื อร้องเรี ยนในเรื อง
ทีอาจทําให้เกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั ฯ ได้
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั เพิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
ของบริ ษทั ฯ ทีแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.gel.co.th
2) พนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับพนักงานเพราะถือว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการ
บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯได้ บริษทั ฯได้กาํ หนดนโยบายทีชัดเจนใน การพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ มีการพัฒนาอบรมให้
ความรู ้อย่างทัวถึงคนละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัวโมงต่อปี สําหรับพนักงานทีได้รับการอบรม เพือพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนือง ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน ซึงในปี พ.ศ. 2561 มีการอบรมพัฒนาให้ความรู ้แก่พนักงานเฉลียคนละไม่
น้อยกว่า 7.5 ชัวโมงต่ อ ปี ทังนี มี ก ารอบรมพัฒนาให้ค วามรู้แก่พ นักงานทังภายในบริ ษทั ฯ และภายนอกบริ ษทั ฯ ทีตัง
เป้ าหมายตามแผนการจัดอบรมจํานวน 18 หลักสู ตร ซึ งบริ ษทั ฯ สามารถจัดอบรมได้เกินกว่าแผนทีตังเป้ าหมายจํานวน 38
หลักสู ตร และเมือเปรี ยบเทียบการอบรมพัฒนาให้ความรู ้แก่พนักงานในปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2561 คิดเป็ นร้อยละ 100
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยการจัด
อบรมหลักสู ตรให้กบั คณะกรรมการเพือทําหน้าทีดูแล แนะนํา แจ้งข่าวสาร เกี ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน รวมทังการป้ อ งกัน อุบตั ิเหตุ จากการทํางาน เพือให้พนักงานนําไปปฏิบ ตั ิ ได้อ ย่างถูกต้อง จัด อุป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัยทีเหมาะสมกับลักษณะงาน มีสวัสดิการทีดี และสภาพการจ้างงานทีเหมาะสมกับสภาวะตลาด
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายและแนวปฏิ บ ัติ ที ชัด เจนและเป็ นรู ป ธรรมเกี ยวกับ การกํา หนดค่า ตอบแทนและ
สวัสดิการพนักงานประกันสุขภาพของพนักงาน โดยได้เปิ ดเผยข้อมูลให้พนักงานได้รับทราบผ่านทาง Website ของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นทีทราบ
บริ ษทั ฯ จัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พสําหรั บพนักงานเพือเป็ นการแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯได้ใส่ ใจดูแล
พนักงานทุกคนในระยะยาวอย่างเป็ นรู ปธรรม
การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการทีเหมาะสม
บริ ษทั ฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลทีเหมาะสม เป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่าทีสุ ด บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญต่อการดูแลพนักงาน
อย่างรอบด้าน ดูแลให้มีสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง แบ่งเบาภาระความกังวลต่างๆ โดยสวัสดิ การบางอย่างครอบคลุม
ไปถึ ง ครอบครัวพนัก งานและได้คาํ นึ ง ถึงผลตอบแทนทีเหมาะสม รวมถึง สภาพการทํางานในระดับทีสู งกว่ากฏหมาย
กําหนดไว้และให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน
 การให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ฯ ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่ พนักงานอย่างสมําเสมอ เพือให้มนใจว่
ั
าการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริ ษ ทั ฯ อยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และยังมีการประสานงานด้านนโยบาย
การจัด สวัส ดิ ก ารของบริ ษ ทั ในเครื อให้เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน อีก ทังยังได้จดั ตังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน เพือกํากับ อนุ มตั ิหลักการ และแนวทางทีเกียวข้องกับค่าตอบแทน เพือให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันทังองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
เพือเป็ นการตอบสนองกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ในการขยายธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทีจะช่ วยขับเคลือน
บริ ษทั ฯ สู่ การเป็ นแนวหน้าของธุรกิจ แผนกงานทรัพยากรบุคคลได้คดั เลือกพนักงานทีมีศกั ยภาพสู ง (Talent) ตามแผนการ
สื บทอดตําแหน่ง รวมทังการวางโครงสร้างออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเป็ นระบบทีได้รับความเชือถือใน
ระดับสากลมาใช้ก ับกลุ่มพนักงาน เพือให้เกิ ดความเชื อมันว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การสําหรับพนักงานมีความ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และยังสามารถแข่งขันได้ในเขตอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกัน
 การจัดสวัสดิการทีเหมาะสมแก่ พนักงาน
พนักงานบริ ษทั ฯ ยังได้รับสวัสดิการอืนๆ เพือลดภาระค่าครองชี พลดความกังวล รวมถึงส่ งเสริ มสวัสดิภาพความ
เป็ นอยูท่ ีดีของพนักงานทีครอบคลุมไปยังครอบครัวพนักงานให้มีพลานามัยทีแข็งแรง อันจะส่ งผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและ
ดํารงชี วิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สวัสดิ การให้พนักงานทุกคนรั บทราบสิ ทธิ ของตน ผ่านคู่มือ
พนักงาน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจําแนกออกเป็ น 5 หมวดหลัก ดังนี
1) สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน คู่สมรสของพนักงาน หรื อบิดามารดา หรื อบุตร
ของพนักงานเสียชีวิต เงินเบียขยัน
2) สวัสดิการด้านเงินกู้ อาทิ เงินกูส้ วัสดิการสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เงินกูเ้ คหะสงเคราะห์
3) สวัสดิการด้านกองทุน อาทิ กองทุนสํารองเลียงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม
4) สวัสดิ การด้านสุ ขภาพและประกันชี วิต อาทิ การตรวจสุ ขภาพพนักงานประจําปี ตามความจําเป็ นของแต่ละ
ช่วงอายุและเพศอย่างหมาะสม การประกันสุ ขภาพกลุ่ม ประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม เป็ นต้น
5) สวัสดิการด้านเครื องแต่งกายพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย สิ ทธิและ
เสรี ภาพส่ วนบุคคล และจะไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อพนักงานเพราะความแตกต่างในเรื องถินกําเนิ ด เชือชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ข ภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิ จหรื อสังคม ความเชื อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมือง
บริ ษ ัทฯ ตระหนัก ถึ ง ความสําคัญ ของการป้ อ งกัน พนัก งาน ทังในเรื องสุ ข ภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน จึงได้ประกาศนโยบาย เรื อง สิ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน ดังนี
1) สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทังหมด บริ ษทั ฯ ต้องสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกําหนด
ต่างๆ ในเรื องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมในกรณี ทีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบ
ข้อบังคับใช้ในบริษทั ฯ
2) บริ ษทั ฯ จะตระหนัก ในเรื องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทํางานของพนักงานทุกคน
ไม่ว่าในสถานทีทํางาน หรื อในการดําเนิ นธุ รกิ จของพนักงานในบริ ษทั อืนๆ รวมไปถึงคนอืนๆ ในขณะที
พวกเขาอยูใ่ นสถานทีบริ ษทั ฯ นันๆ
3) ระบบการจัดการไม่ ได้เป็ นเพียงความรั บผิดชอบในการป้ องกันอุ บตั ิ เหตุ, โรคทีเกิ ดจากการทํางาน และ
ปกป้องสิ งแวดล้อมเท่านัน แต่ยงั รวมถึงการจัดเตรี ยมทรัพยากร และงบประมาณทีจําเป็ นและเพียงพอในการ
สร้างเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมในสถานทีทํางานโดยการแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนและดําเนินการตามข้อตกลงอย่างจริ งจังและต่อเนื อง
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4) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อม เป็ นวิธีทีบริ ษทั ฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่ วม
ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพและปรับปรุ งผลการดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง ดังนันบริ ษทั ฯ มุ่งมันในการบังคับใช้
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อม ในการระบุ ประเมินผล และการควบคุม
อันตราย และความเสี ยงในด้านความปลอดภัยด้านอาชี วอนามัย และมลภาวะทางสิ งแวดล้อม เราจะพัฒนา
ระบบความปลอดภัย สุ ข ภาพอนามัย และสิ งแวดล้อ มในการเฝ้ า ระวัง ตรวจสอบ และรายงานผล การ
ดําเนินการและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง
5) การพิจารณาการเปลียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนําระบบความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและ
สิ งแวดล้อมมาเป็ นส่ วนหนึ งในการร่ วมประเมินการเปลียนแปลงทุกครัง
6) บริ ษ ทั ฯ จะรั บผิดชอบต่อสังคม โดยบริ ษทั ฯ ให้สัญญาว่าจะดําเนิ นการป้ องกันสภาพแวดล้อม ใช้วตั ถุดิบ
อย่างรู ้คุณค่ า และใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ เพือลดการปล่อยมลภาวะ จัดการของเสี ย
และนําของเสี ยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
7) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุ ขภาพอนามัย และสิ งแวดล้อมจะดําเนินการอย่างสมําเสมอรวมไปถึง
การระบุสิงทีไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด และพยายามหาช่องทางในการพัฒนาปรับปรุ งให้ดีขึน
8) บริ ษ ทั ฯ จะนําระบบปฏิบตั ิการงานทีดี เลิ ศในเรื องความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมมาประ
ประยุกต์ใช้ใน องค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมเหล่านี โดยการฝึ กอบรม การ
ตรวจสอบให้คาํ ปรึกษาแนะนําและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
9) พนักงานทุกคน ผูร้ ับเหมา และผูร้ ับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ ตามวิธี การ และระเบียบต่ างๆ
ตามทีกําหนดในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยสุ ขภาพอนามัยและสิ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานประจํา
ด้วยความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัย และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้มุ่งประกอบกิจการทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมและชุ มชนอย่างมี ค วามสุ ข พร้อมกัน เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ซึ งได้มีการประกาศนโยบาย เรื อง ธรรมาภิ บาล
สิ งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื อวันที 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทังชุ มชนใกล้เคียงทราบ
โดยบริ ษทั ฯ ได้เคร่ งครัดให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายเรื องธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือวันที 19 กันยายน พ.ศ. 2560
จํานวนและอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานของพนักงานปี 2561
(คน)

สํานักงานใหญ่บางกะดี

สํานักงานสาขาเชียงรากน้อย

รวมทังสิ น

1. จํานวนบาดเจ็บ

หญิง
1

ชาย
5

รวม
6

หญิง
-

ชาย
-

รวม
-

หญิง
1

ชาย
5

รวม
6

2. จํานวนการเกิด

-

1

1

-

-

-

-

1

1

จากการทํางาน
อุบตั ิเหตุถึงขัน
หยุดงาน

ในปี 2561 สถิติการบาดเจ็บและการเสี ยชีวติ ของพนักงานคิดเป็ นหน่วย 200,000 ชม.ต่อคนต่อปี มีดงั นี
- อัตราการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยถึงขันหยุดงานหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จํานวน 6 คน
- อัตราการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยถึงขันหยุดงานเกิน 3 วัน แต่ไม่เสี ยชีวติ จํานวน 1 คน
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บริ ษทั ฯ จัดให้มีตูร้ ับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานได้พบเห็ นสิ งผิดปกติ หรื อสิ งไม่ควร ซึ งจะถูกส่ งถึง
กรรมการผูจ้ ดั การโดยตรง สําหรับการแจ้งเบาะแสให้กรรมการอิสระ บริ ษทั ฯได้จดั ตังอีเมล์ของกรรมการอิสระ E-mail
address: independentdirector@gel.co.th เพือให้ผูต้ อ้ งการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริ ษทั ฯ เพือเป็ นข้อมูลให้
สอบหาข้อเท็จจริ งโดยตรง
1) ลูกค้ า
บริ ษ ทั ฯได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้ลูก ค้า ทีจะได้รับสิ น ค้าและ
บริ ก ารทีมีคุณภาพ ราคาทีเป็ นธรรม บริ ษทั ฯได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพือนํามาทบทวน ปรับปรุ ง
นอกจากนี บริ ษทั ฯได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสมําเสมอ บริ ษทั ฯได้พฒั นาคุณภาพของสิ นค้าและระบบ
การบริ หารงาน ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO
บริ ษทั ฯ มุ่งมันสร้างความพึงพอใจและความมันใจให้กบั ลูกค้า โดยเน้นทีความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ ซึ งมี
ผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรู ปแบบของสิ นค้าและบริ การเพือสนองความต้องการของลูกค้าในราคา
ทีเป็ นธรรมได้อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ เพือรักษาความสัมพันธ์ทีดีในระยะยาว โดยบริ ษทั ฯได้มีการสํารวจวามพึงพอใจ
ของลูกค้าเพือรับฟั งความคิดเห็น หรื อข้อร้องเรี ยน และนํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการบริ การและบริ หารงานให้ดี
ยิงขึน นอกจากนี ยังมีการพัฒนาบุคลากรทีจะมาให้บริ การกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู ้ ความเข้าใจกับพนักงาน
ทังก่อนปฏิบตั ิงานจริ งและพัฒนาเพิมพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื อง เพือให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ด
จากการให้บริ การและดูแลให้บริ การแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรื อขนาด
เล็ก
2) คู่ค้า
บริ ษ ทั ฯ คํานึ งถึงความสําคัญของคู่ค้าในฐานะทีเป็ นผูท้ ีมีความสําคัญในการให้ความช่วยเหลือการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯ ยึดหลักการปฏิบตั ิทีเสมอภาคและการแข่งขันทีเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ทุกราย ซึ งบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ต่อคู่คา้ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ เน้นความโปร่ งใส และความตรงไปตรงมาในการดําเนิ นธุ รกิ จและการเจรจาตกลงเข้าทําสัญญากับคู่คา้
โดยให้ได้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย ตังอยูบ่ นหลักเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยเปรี ยบเทียบเงือนไข ราคา คุณภาพ และ
บริ การต่างๆ อย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ทังนี เพือมุ่งหมายทีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืน
3) คู่แข่ ง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับคู่แข่งบริ ษทั ฯ มีนโยบาย ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้หลักเกณฑ์การแข่งขัน
ทีดี เน้นการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส และแข่งขันอย่างเป็ นธรรม บริ ษทั ฯ ทําการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของ
สิ น ค้า และการบริ การที เชื อถื อ ได้เ ป็ นจุ ด แข่ ง ขัน ทํา การแข่ ง ขัน ทางการค้า อย่า งสุ จ ริ ต กั บ คู่ แ ข่ ง บริ ษ ัท ฯ จะรั ก ษา
ความสัมพันธ์อนั ดีในฐานะผูร้ ่ วมประกอบการค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริ ษทั ฯไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆในเรื องทีเกียวกับ
คู่แข่งทางการค้า
4) เจ้ าหนี
บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามพันธะทางสัญญาต่อเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี สถาบัน การเงิ นโดยแสดงความรับผิดชอบต่อ
หนี สิ นของบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ฯปฏิบ ตั ิต่อเจ้าหนี อย่างเป็ นธรรมตลอดระยะเวลาในการดํา เนิ นธุ รกิจ บริ ษ ทั ฯ และเจ้าหนี มี
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันเสมอมา
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5) สั งคม/ชุ มชน และสิ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯได้คาํ นึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ งแวดล้อมโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่ าง ๆ เพือจะไม่
เป็ นการเอาเปรี ยบต่อสัง คมส่ วนรวม บริ ษทั ฯได้ตระหนัก ถึงความรับผิ ดชอบในการไม่ ให้เกิ ดมลภาวะ ทางเสี ยง ฝุ่ นต่ อ
ชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพือดูแลสิงแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯได้คาํ นึ งถึงคุณค่า และความสําคัญในการทําประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ได้ให้การ
พัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยน ห้องสุ ขาของโรงเรี ยนใกล้เคียง สนับสนุ นเครื องกี ฬา ให้ทุนการศึกษา ร่ วมกิจกรรมวันเด็ก และ
ร่ วมกิจกรรมของวัดบริ เวณใกล้เคียงตามเทศกาลทางศาสนาทีสําคัญ พนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันบริ จาคโลหิ ตให้แก่
สภากาชาดไทย ปี ละ 1 ครัง อย่างสมําเสมอทุกปี
บริ ษทั ฯ ได้มุ่งประกอบกิจการทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมและชุ มชนอย่างมี ค วามสุ ข พร้อมกัน เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ซึ งได้มีการประกาศนโยบาย เรื อง ธรรมาภิ บาล
สิ งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื อวันที 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทังชุ มชนใกล้เคียงทราบ
โดยบริ ษทั ฯ ได้เคร่ งครัดให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายเรื องธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธ รรมาภิบาลสิ งแวดล้อมในสถานประกอบการ (โรงงานบางกะดี จํานวน 6 โรงงาน) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เมือวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2557 และได้รับประเมินการต่ออายุเมือวันที 19 กันยายน 2560
บริ ษ ทั ฯ ได้รับ การรับรองอุต สาหกรรมสี เ ขียวระดับที 1 (โรงงานบางกะดี จํานวน 6 โรงงาน) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม เมือวันที 20 มิถุนายน 2557 และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียวระดับที 2 (โรงงานบางกะดี จํานวน 6
โรงงาน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมือวันที 19 ธันวาคม 2561
และนอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมยกระดับโรงงานอุตสหกรรมมุ่งสู่ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในพืนที
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการยกระดับและจัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพืนทีเมืองอุตสาหกรรม
เชิ งนิ เวศ 8 จังหวัด ในพืนทีเป้ าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจี นบุรี ชลบุรี นครปฐม
และปทุมธานี) และบริ ษทั ฯ ได้รับเกียรติบตั ร ในการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือวันที 10
กันยายน 2561
 การต่ อต้ านการทุจริต และการทุจริตคอร์ รัปชั น
การต่ อต้ านการทุจริต และการทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั ฯ ได้ผ่านการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition: CAC)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต กับทางสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ความเป็ นมาของการได้ รั บ รองเป็ นสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
(Collective Action Coalition: CAC)
 เมือวันที 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2558 ได้มีมติอนุ มตั ิให้เข้าเป็ นแนวร่ วม
ปฏิ บตั ิข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริ ต โดยมี ก ารดําเนิ น การเป็ นนโยบาย และแสดงคําประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตในเรื องการป้ องกันการมีส่วนเกียวข้องกับ
การคอร์รัปชัน
ทังนีบริ ษทั ฯ ได้ประเมินโอกาสทีจะเกิ ดการทุจริ ตขึนโดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทํารายงาน
ทางการเงิ น การทํา ให้สู ญ เสี ยทรัพ ย์สิ น การคอร์ รั ป ชัน การที ผู บ้ ริ ห ารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน
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(Management override of internal controls) การเปลียนแปลงข้อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการยืนรายงานแบบประเมิน ตนเองเกี ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน เวอร์ชนั 2.0 ตามกรอบระเบียบของคําประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต เพื อขอรั บการรับรองเป็ นสมาชิก แนวร่ วมปฏิ บตั ิข องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน (CAC)
 เมือวันที 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อ ต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (CAC) ซึ งใบรั บ รองดัง กล่าวมีอ ายุ 3 ปี โดยบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมพิธี รับมอบ
ใบรับรองดังกล่าวจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เมือวันที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชั น
บริ ษทั ฯ มีช่องทางการสื อสารให้ผมู ้ ี ส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรื อข้อร้องเรี ยนกรณี เกี ยวกับการ
ทุจริ ต และมีแนวปฏิบตั ิเกียวกับการมอบหรื อรับของกํานัล ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืนใด การเลียงรับรอง หรื อค่ าใช้จ่ายที
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เกินขอบเขตจํากัด ซึ งไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ และแนวทางปฏิ บตั ิด้านการจัดซื อจัดจ้าง การให้เงินบริ จาคที
ต้องดําเนิ นไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขันตอนปฏิบตั ิของบริษทั ให้แก่ ลูกค้า/คู่คา้ รวมทังผูม้ ีส่วนได้
เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยได้รับทราบและขอความร่ วมมือปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้าน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ทังนี บริ ษทั ฯ ได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางานและคู่มือปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ของบริ ษทั ฯ ให้แก่
ผูบ้ ริ หารทุกท่านและถ่ายทอดสู่ พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกท่านเพือทราบ และลงนามรับทราบเพือถือเป็ นระเบียบปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด เพือให้พนักงานบริษทั ฯ ทุกคนเข้าใจ และปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
 การแจ้ งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรียน
บริ ษทั ฯ มีการแต่งตังผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับเรื องร้องเรี ยนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่ วมในการตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างเป็ นธรรม กําหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการรายงานที โปร่ งใส
และตรวจสอบได้ เพือให้ผรู ้ ้ องทุกข์ หรื อผูร้ ้องเรี ยนไว้วางใจ และเชื อมันในกระบวนการสอบสวนทีเป็ นธรรม รวมถึงการ
กําหนดนโยบายการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสเกี ยวกับการทุจริ ต และสําหรับผูท้ ีแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนทีเป็ นพนักงาน
ลูกค้า หรื อบุคคลทีรับจ้างทํางานให้แก่บริ ษทั จะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิตามกฎหมาย ซึ งได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
กรณี ทีมีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็น การกระทํา ทีสงสัยว่ามี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที
คณะกรรมการร่ วมในการตรวจสอบความถูกต้อง
ประเด็นสํ าคัญให้ ผ้บู ริหารของบริษัทฯ พิจารณารับทราบ สํ าหรับช่ องทางในการติดต่ อมีรายละเอียดดังนี
คณะกรรมการร่ วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็ นธรรมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2020 (อัตโนมัติ) , 0-2501-2462 , 0-2501-1055 (อัตโนมัติ)
0-2501-2128-30 โทรสาร 0-2501-2468 , 0-2501-2134
ทังนี ในปี ทีผ่ านมา บริษัทฯ ไม่ มีข้อพิพาทใด ๆ ทีมีนัยสํ าคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความโปร่ งใสโดยได้ก ําหนดไว้เป็ นบทบาท
หน้าทีของคณะกรรมการบริษทั ในการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่ งใส ทังข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลอืนๆ ทีเกี ยวข้อง เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่ องทาง
และการสื อสารเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที www.gel.co.th
อนึ งบริ ษทั ฯ มีการจัดตังหน่วยงานเพือรับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และงานเลขานุ การบริ ษทั เป็ น
ตัวแทนบริ ษทั ฯ ในการสือสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
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ผูเ้ กี ยวข้อง ทีผูล้ งทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี ยวกับบริ ษทั ฯ ได้อย่างสะดวก โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5012020 ต่อ 775 และ 333 และทางโทรสาร 02-501-2134
มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื องร้องเรี ยนของทังจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการดําเนินการเมือได้รับข้อ
ร้องเรี ยนอีกทังยังได้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ ้องเรี ยนดังนี
1. การแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนในกรณี ทีสงสัยว่าจะมีการกระทําผิด จรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ การกระทําผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมทีส่ อถึงการทุจริตการปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี
1) ผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาทีตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
3) ทางจดหมาย
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรื อประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
เลขที44/2 หมู่ที 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
4) ทาง e-mail โดยส่ งมาที gel@gel.co.th
5) เว็บไซต์บริ ษทั ฯ www.gel.co.th
2. กระบวนการดําเนินการเมือได้ รับข้อร้ องเรียน
เมือบริ ษทั ฯ ได้รับเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนมาแล้วบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการรวบรวมข้อมู ลประมวลผลตรวจสอบและ
กําหนด มาตรการในการดําเนินการเพือบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ ผทู ้ ีได้รับผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสี ยหาย
โดยรวมทังหมดหลังจากผูท้ ีทําหน้าทีรับผิดชอบเรื องดังกล่าวมีหน้าทีติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลให้ผรู้ ับแจ้ง
เบาะแส/ข้อร้ องเรี ยนและผูแ้ จ้งเบาะแส/ร้องเรี ยนทราบรวมทังรายงานผลการดําเนิน การดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับแล้วแต่กรณี
3. มาตรการคุ้มครอง
เพือเป็ นการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้ องเรี ยนหรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งบริ ษทั ฯ
จะไม่เปิ ดเผยชื อ-สกุล ทีอยู่ ภาพ หรื อข้อมู ลอืนใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้ องเรี ยนหรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง รวมไปถึ งกําหนดมาตรการคุ้ม ครองในกรณี ทีผูน้ ันเห็ นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรื ออาจเกิ ดความ
เดือดร้อนเสี ยหายทังนีผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการทีมี ความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
ทังนี บุคคลทีบริ ษทั ฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้ก ระทําผิดจรรยาบรรณธุ รกิจนโยบายต่ อต้านคอร์ รัปชันจะได้รับ การ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษทั ฯ กําหนดหรื อได้รับโทษตามกฎหมายทีเกียวข้อง
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการทีมีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการ
บริ ษ ทั ประกอบด้วยบุคคลทีมีค วามรู ้ ความสามารถมีทกั ษะและประสบการณ์ การทํางานจากหลากหลายสาขา ทําให้การ
ปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีภาวะผูน้ าํ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ดา้ นต่างๆ มีความซื อสัตย์สุจริ ต และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และ
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ผูถ้ ือ หุ น้ โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดวิสัย ทัศน์ เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนิ นงาน กลยุทธ์
แผนธุ รกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนกํากับดู แลให้ผบู ้ ริ หารมีการปฏิบตั ิตามแผนงานและงบประมาณ
ทีกําหนดไว้อย่างสมําเสมอ ติดตามผลการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่างซื อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม รวมทังกํากับดูแลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปตามเป้าหมาย ละแนวทางที
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุ น้ และเพือความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนขององค์กร
การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีดี ในเรืองอืนๆ
 จรรยาบรรณ
บริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิจมากว่า 56 ปี มีชือเสียงเป็ นทียอมรั บของวงการธุ รกิจ ดังนี บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในเรื อง
ของจริ ยธรรมทางธุรกิจ ทีแสดงถึงความซื อสัตย์ สุจริ ต ความน่าเชือถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ภายในบริ ษทั ฯได้มีการจัดกิจกรรม
โดยผูบ้ ริ หารจะสื อสารในเรื องของจริ ยธรรมทางธุรกิจ และจริ ยธรรมทีพนักงานควรมีต่อบริ ษทั ฯ ต่อคู่คา้ คู่แข่ง ต่อพนักงาน
ด้วยกัน ให้พนักงานรับทราบโดยสมําเสมอ นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกียวกับการต่ อต้านการทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบน
เพือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ และแจ้งให้พนักงานรับทราบในวันปฐมนิ เทศการเข้าเป็ นพนักงานใหม่ของบริ ษทั ฯ
 การขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษ ทั ฯได้กาํ หนดนโยบายทีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
เป็ นผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการอนุ มตั ิในหลักการเกี ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าทีมีเงือนไขการค้าโดยทัวไป ในการทําธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคล
ทีมีความเกียวข้อง ในกรณี ทเข้
ี าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเกียวโยงกันอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรื อข้อมูลจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ในการหา
ประโยชน์ส่วนตน หรื อทําธุ รกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อธุ รกิจทีเกี ยวเนื องรวมทังไม่ให้ใช้ข้อมูลภายใน เพือประโยชน์
ของตนในการซือขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อให้ขอ้ มูลแก่บุคคลอืน
 ทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในด้านทรัพย์สิน ทางปั ญญาและลิข สิ ท ธิ บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นทีจะไม่ละเมิ ด
ทรัพย์สิน ทางปั ญญาหรื อลิขสิ ท ธิ ของบุคคลอืน และได้แจ้งให้พนักงานในองค์ก รบริ ษทั ฯได้รับทราบ โดยจะไม่ ทาํ ซํา
ดัดแปลง หรื อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ งทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิ ทธิ ของบุคคลอืนอัน ถือเป็ นการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมายโดยเด็ดขาด
 มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื องร้องเรี ยนของทังจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการดําเนินการเมือได้รับข้อ
ร้องเรี ยนอีกทังยังได้กาํ หนดมาตรการคุม้ ครองและรักษาความลับของผูร้ ้องเรี ยนดังนี
1) การแจ้ งเบาะแส
บริ ษ ทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยนในกรณี ทีสงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ การกระทําผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมทีส่ อถึงการทุจริ ตการปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทาง
ดังนี
1) ผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาทีตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
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3) ทางจดหมาย
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารหรื อประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
เลขที44/2 หมู่ที 2 ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
4) ทาง e-mail โดยส่ งมาที gel@gel.co.th
5) เว็บไซต์บริ ษทั ฯ www.gel.co.th
2) กระบวนการดําเนินการเมือได้ รับข้อร้ องเรียน
เมือบริ ษทั ฯได้รับเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนมาแล้วบริ ษทั ฯ จะดําเนินการรวบรวมข้อมูลประมวลผลตรวจสอบและ
กําหนด มาตรการในการดําเนินการเพือบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ ผทู ้ ีได้รับผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสี ยหาย
โดยรวมทังหมดหลังจากผูท้ ีทําหน้าทีรับผิดชอบเรื องดังกล่าวมีหน้าทีติดตามผลการดําเนิ นการและรายงานผลให้ผรู้ ับแจ้ง
เบาะแส/ข้อร้ องเรี ยนและผูแ้ จ้งเบาะแส/ร้องเรี ยนทราบรวมทังรายงานผลการดําเนิน การดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับแล้วแต่กรณี
3) มาตรการคุ้มครอง
เพือเป็ นการคุ ้มครองสิ ทธิ ข องผูแ้ จ้ง เบาะแส/ข้อร้ องเรี ยนหรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ จริ ง
บริ ษ ัทฯ จะไม่ เ ปิ ดเผยชื อสกุ ลที อยู่ภ าพหรื อข้อมู ลอืนใดของผู แ้ จ้ง เบาะแส/ข้อ ร้ อ งเรี ยนหรื อผู ้ให้ความร่ วมมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งรวมไปถึงกําหนดมาตรการคุม้ ครองในกรณี ทีผูน้ นเห็
ั นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรื ออาจเกิด
ความเดื อดร้ อนเสี ยหายทังนี ผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการทีมี ค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรม
ทังนีบุคคลทีบริ ษทั ฯตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทําผิดจรรยาบรรณธุ รกิ จนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชันจะได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษทั ฯ กําหนดหรื อได้รับโทษตามกฎหมายทีเกียวข้อง
4) ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพือให้เกิ ดความมี
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดภาระหน้าที อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ผูต้ ิดตามควบคุมและประเมิน ผลออกจากกัน โดยบริ ษ ทั ฯ ได้มีก ารแต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทํา
หน้าทีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีประสิ ทธิ ผล และมี ผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระเพือทําหน้าทีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือให้มนใจว่
ั าการปฏิบตั ิงานหลักทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางทีกําหนดอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5) การบริหารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง โดยมีวาระในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพือทําหน้าที
กําหนดนโยบายบริ หารความเสี ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาเรื องการบริ หารความเสี ยงโดยรวม ซึ งครอบคลุมใน
เรื องต่างๆ รวมทังกํากับดูแล ทบทวน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับนโยบายการบริ หารความเสี ยง กลยุทธ์
และการวัดความเสียงโดยรวมเพือให้มีการปฏิบตั ิดา้ นบริ หารความเสี ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
6) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และการเงิน และผูส้ อบบัญชีมา
ประชุ ม ร่ ว มกัน โดยนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ทุ ก ไตรมาส ซึ งคณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ น
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ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ รวมทังสารสนเทศทางการเงิ น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมทังจะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีสําคัญ ทังข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
บนพืนฐานของข้อเท็จจริ งอย่างครบถ้วน และสมําเสมอ
7) การประชุ มคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ นัน บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัด
ให้มีการประชุ มพิเศษเพิมตามความจําเป็ น มีการส่ งหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่ อนวันประชุม (รายละเอียดตาราง
การกําหนดการประชุ มกรรมการล่วงหน้าประจําปี 2561 ระบุในหน้าที 28) เว้นแต่ ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพือรักษาสิ ท ธิ
ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ทังนีในการประชุมแต่ละครังได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุมทีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่ งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆ เพือ
เข้ารับพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยทีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย โดย
มีประธานทีประชุมเป็ นผูป้ ระมวลความเห็นและข้อสรุ ปทีได้จากการประชุม ทังนี ในการลงมติในทีประชุม คณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ถือมติเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งเสี ยง และกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุม
และ/หรื อไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนันๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในทีประชุ มจะออกเสี ยงเพิมขึนอีก
หนึ งเสี ยงเพือชีขาด นอกจากนี รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการประชุ มเสร็ จ และจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมดังนี
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ อุวรรณโณ
2. นายโสภณ ผลประสิ ทธิ
3. นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
4. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
5. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
6. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
7. นางพรรณี จารุ สมบัติ
8. ดร.วิชญะ เครื องาม
9. นายวิรัช มรกตกาล

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนครังในการเข้ าร่ วม
7/7
6/7
7/7
7/7
6/7
6/7
6/7
7/7
7/7
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
1. นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
2. นางพรรณี จารุ สมบัติ
3. ดร.วิชญะ เครื องาม

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง
คณะกรรมการ
1. นายโสภณ ผลประสิ ทธิ
2. นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
3. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
4. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี
5. นางวิสัจจา คชเสนา

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
1. นายวิรัช มรกตกาล
2. นายธิติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
3. ดร.วิชญะ เครื องาม

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
2/2
2/2
2/2

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการ
1. ดร.วิชญะ เครื องาม
2. นายวิรัช มรกตกาล
3. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
4. นางวิสัจจา คชเสนา

จํานวนครังในการเข้าร่ วม
6/6
6/6
4/6
6/6

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
1. นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
2. ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
3. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนครัง
ในการเข้ าร่ วม
11/11
10/11
8/11

หน้า 78

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ค่าตอบแทน
บริ ษ ทั ฯ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่ าตอบแทนอยู่ในระดับที
เหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีความรู ้ความสามารถ
และต้องผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี (Annual General Meeting: AGM) ทังนี บริ ษทั ฯ กําหนดให้มี
การเปิ ดเผยค่าตอบแทนทีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารตามรู ปแบบทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด
การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ก รรมการพัฒนาความรู ้ ความสามารถอย่างต่ อเนื องและเพียงพอ โดยสนับสนุ น ให้
กรรมการเข้าฝึ กอบรมหลักสู ตรหรื อกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ทีเป็ นการเพิมพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ เช่น การ
อบรมทีจัด ขึ นโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษ ัทไทย (IOD) และบริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศเพือให้
กรรมการที เข้ารั บตําแหน่ งในคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยๆ รวมทังให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น รายงานประจําปี นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ และคู่ มือจริ ยธรรม นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีคู่มือสําหรับกรรมการซึ งรวบรวมข้อมูลทีเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน เช่น พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ.2551 หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน คู่มือกรรมการ
บริ ษทั จดทะเบียน เป็ นต้น
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการบริ ษทั ได้ผ่านการอบรมหลักสู ตรทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และหลักสู ตรทีจัดโดยสถาบันอืน ดังนี
หลักสู ตรทีจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD):
ผู้เข้ าอบรม
ชื อหลักสู ตร
สถาบันทีอบรม
นายวิรัช มรกตกาล
1. BNCP – Board Nomination and Compensation สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Programs
2. Board Matters and Trend (BMT)
หลักสู ตรทีจัดโดยสถาบันอืน:
ผู้เข้ าอบรม
ชื อหลักสู ตร
สถาบันทีอบรม
นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่ นที 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การประเมินการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่ อย และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการ
ประเมินตนเองแบบทังคณะ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารประจําปี ทีได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานระหว่างปี ทีผ่านมา เพือนํามาแก้ไขและ
เพิมเติมประสิ ทธิภาพการทํางาน
ทังนีบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งแบบประเมินผลให้กรรมการบริ ษทั ทุกคน ล่วงหน้าก่อนการทําแบบประเมิน โดยเป็ นการใช้แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการทังคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ซึ งเป็ นแบบประเมินทีเหมาะสําหรับบริ ษทั จด
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ทะเบียนทีเพิงริ เริ มทําการประเมิน เพือทําการประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อย
และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร สําหรับช่วงเวลาทีทําการประเมินตนเอง บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี
1. ดําเนิ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมิน
ตนเองแบบทังคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2. เลขานุ ก ารบริ ษ ัท สรุ ป และนํา เสนอผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณารับทราบผลการประเมิ น
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดําเนินงาน
ความหมายการให้ คะแนน
การคํานวนหาค่าเฉลีย (ร้ อยละ)
ระดับผลประเมิน
80 - 100
ดีเยียม
79 - 70
ดี
69 - 60
ปานกลาง
59 - 0
ต้องปรับปรุ ง
วิธีการประเมิน
• ผูป้ ระเมิน: กรรมการบริ ษทั ทุกท่าน
• แบบประเมินนี วิธีการให้คะแนน เพือให้ผปู ้ ระเมินสามารถเปรี ยบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรื อ
เปรี ยบเทียบผลประเมินของแต่ละปี ได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดงั นี
0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง หรื อไม่มีการดําเนินการในเรื องนัน
ไม่เห็นด้วย หรื อมีการดําเนินการในเรื องนันเล็กน้อย
เห็นด้วย หรื อมีการดําเนินการในเรื องนันพอสมควร
เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรื อมีการดําเนินการในเรื องนันดี
เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดําเนินการในเรื องนันอย่างดีเยียม

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริ ษทั แบบทังคณะ มีดงั นี
รายละเอียดการให้คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื องดังต่อไปนี มีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดาํ เนินการในเรื องดังต่ อไปนี เพือให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าทีในการ
ประชุมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที และความรับผิด ชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสําคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา
ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื องต่อไปนีอย่างเพียงพอ
4. เรื องอืนๆ

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

จํานวนข้ อ
(ย่ อย)
9

คะแนน
36

6

24

12

48

2

8
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รายละเอียดการให้คะแนน
รวม

จํานวนข้ อ
(ย่ อย)
29

คะแนน
116

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มี ดงั นี
รายละเอียดการให้คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื องดังต่อไปนี มีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของ
คณะกรรมการ มีประสิ ทธิภาพ
2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาํ เนิ นการในเรื องดังต่อไปนี เพือให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที
ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนข้ อ
(ย่ อย)
7

คะแนน
28

6

24

3.บทบาท หน้าที และความรับผิด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย่อย ได้ให้ค วามสําคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื องต่อไปนีอย่างเพียงพอ

7

28

รวม

20

80

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริ หาร ดังนี
รายละเอียดการให้ คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื องดังต่อไปนีมีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของ
คณะกรรมการ มีประสิ ทธิภาพ
2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาํ เนินการในเรื องดังต่อไปนี เพือให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที
ในการประชุ มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวม

จํานวนข้อ
(ย่ อย)
7

คะแนน
28

6

24

5

20

18

72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี และคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง มีดงั นี
จํานวนข้ อ
รายละเอียดการให้คะแนน
คะแนน
(ย่ อย)
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื องดังต่อไปนี มีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของ
7
28
คณะกรรมการ มีประสิทธิ ภาพ
2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาํ เนินการในเรื องดังต่อไปนี เพือให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าทีใน
6
24
การประชุมได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
3.บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสําคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา
5
20
ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื องต่อไปนี อย่างเพียงพอ
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รายละเอียดการให้คะแนน
รวม

จํานวนข้ อ
(ย่ อย)
18

คะแนน
72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดงั นี
รายละเอียดการให้ คะแนน
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื องดังต่อไปนี มีความเหมาะสม ทําให้การทํางานของ
คณะกรรมการ มีประสิ ทธิภาพ
2.การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาํ เนินการในเรื องดังต่อไปนี เพือให้คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที
ในการประชุ มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสําคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบตั ิตามในเรื องต่อไปนี อย่างเพียงพอ
รวม

จํานวนข้ อ
คะแนน
(ย่ อย)
7

28

6

24

6

24

19

76

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีดงั นี
รายละเอียดการให้คะแนน
1.ความเป็ นผูน้ าํ
2.การกําหนดกลยุทธ์
3.การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4.การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5.ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6.ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7.การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8.การสื บทอดตําแหน่ง
9.ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
10.คุณลักษณะส่วนตัว
รวม

จํานวนข้ อ
(ย่ อย)
6
6
6
6
6
5
6
3
4
6
54

คะแนน

ภายหลังที กรรมการบริ ษ ัททุก ท่านทําแบบประเมิ น เรี ยบร้ อ ยแล้ว จึ ง นํา เสนอให้ ทีประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท
เพือรับทราบหรื อเปรี ยบเทียบภายในไตรมาสแรกของปี ถัดไป
สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมินตนเองแบบทังคณะ
และประธานเจ้าหน้าทีบริ หารประจําปี ได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี พ.ศ. 2561 ได้
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สรุ ป ผลและนําเสนอในทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครังที 1/2562 เมื อวันที 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 เพือให้ทีประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบผลประเมิน การปฏิบตั ิ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ทั ทังคณะคณะกรรมการชุ ด ย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารประจําปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี
 คณะกรรมการบริ ษทั มีคะแนนเฉลียรวมทังสิ น ร้อยละ 98.65 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม” ซึงมีคะแนนที
เพิมขึนจากปี พ.ศ. 2560 ดังนี
ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั แบบทังคณะ
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560
คะแนนเฉลียร้อยละ
98.38
96.17







คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉลียรวมทังสิน ร้อยละ 98.75 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม”
คณะกรรมการบริ หารมีคะแนนเฉลียรวมทังสิ น ร้อยละ 96.30 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม”
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี มีคะแนนเฉลียรวมทังสิ น ร้อยละ 99.31 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม”
คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง มีคะแนนเฉลียรวมทังสิ น ร้อยละ 92.78 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม”
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลียรวมทังสิ น ร้อยละ 97.81 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม”
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากคณะกรรมการบริ ษทั มีคะแนนเฉลียรวมทังสิ น
ร้อยละ 98.15 มีระดับผลประเมิน “ดีเยียม”

การพัฒนาอย่ างยังยืน (Sustainability Development)
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีแผนจัดตังองค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู ้ การพัฒนาฝี มือแรงงาน และทักษะใน
การทํางานของพนักงาน บริ ษทั ฯ จึงได้ริเริ มแนวคิดให้มีการจัดตังองค์กรขึนมาในเบืองต้นภายใต้ ชือว่า “GEL Academy”
ซึงมีวตั ถุประสงค์ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ การถ่ายทอด การบันทึก และการต่อยอดจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย เพือ
นําไปสู่ การพัฒนาอย่างยังยืนของการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ต่อไป
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10. ความรับผิดชอบต่อสั งคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)
สําหรั บบริ ษ ทั ฯ แล้วความรับผิด ชอบต่ อ สังคมดํา เนิ น ไปด้วยความสํานึ ก ว่าความรั บผิด ชอบของสัง คมเกิ ด ขึ นอยู่
ตลอดเวลาตังแต่นโยบายหลักของบริษทั ฯ ไปจนถึงระดับปฏิบตั ิการและดําเนิ นอยูใ่ นทุกๆ ภาคส่ วนขององค์กรเพราะกลุ่ม
บริ ษทั เชือว่าองค์กรทางธุรกิจนันเป็ นเพียงหน่ วยเล็กๆหน่ วยหนึ งของสังคมมีจาํ นวนพนักงานในบริ ษทั ฯ เพียงหลักร้อยคน
และมีผถู ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั จํานวนหลักหมืนคนซึ งเมือเทียบกับจํานวนประชากรของทังประเทศแล้วถือว่าเป็ นจํานวนที
น้อยมากแต่บริ ษทั ฯ มีความเชือว่าหากองค์กรทางธุรกิจทังหลายแต่ละองค์กรได้ผนึ กกําลังร่ วมกันผลักดันการดําเนินธุ รกิจ
อย่างมีจิตสํานึ กต่ อสังคมและส่ วนรวมไปร่ วมกันเพือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่ วนแล้วพลังการขับเคลือน
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์กบั ส่วนรวมได้อย่างมีนยั สําคัญอันนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืนทังในระดับชุมชนและระดับประเทศ
ดังนัน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ งแวดล้อม (CSR Policy) ของ
บริ ษทั ฯ ขึนมาโดยกําหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสมความชํานาญเฉพาะ
ทางและสอดคล้องกับธุ รกิ จแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริ ษ ทั ฯ เริ มตังแต่ ภายในหน่ วยธุ รกิจ
หลักอัน ได้แก่ นบั ตังแต่ เริ มเปิ ดดําเนิ นการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและเป็ นลําดับแรกในเรื องของชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานและผูร้ ับเหมาโดยได้กาํ หนดเป็ นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัยกิ จกรรมหลักด้านสิ งแวดล้อม
และการประหยัดพลังงาน
สําหรับในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงสานต่อโครงการต่างๆตามแนวทางทีได้กาํ หนดไว้ทงโครงการต่
ั
อเนื องทีเป็ นโครงการ
ระยะยาวและโครงการต่อเนื องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกียวกับสั งคม ชุมชน และสิ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯ มุ่ งเน้น การดํา เนิ นธุ รกิ จให้เติบโตอย่างยังยืนควบคู่ ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตทีดี ด้วยสํานึ กว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึนอยู่ตลอดเวลาบริ ษทั ฯจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคม
ให้มีอยูใ่ นทุกภาคส่วนขององค์กรตังแต่ระดับนโยบายหลักของบริ ษทั ฯไปจนถึงระดับปฏิบตั ิการ และดําเนิ นอยู่ในทุกอณู
ขององค์กร โดยบริ ษทั ฯ เชือว่าการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีจิตสํานึ กต่อสังคมและส่ วนรวม จะเป็ นพลังขับเคลือนทีสําคัญอัน
นําไปสู่ ก ารพัฒนาทียังยืน ทังในระดับชุ ม ชนและระดับ ประเทศในปี 2557 บริ ษ ัทฯ ได้รั บ ใบวุ ฒิ บตั รผ่านการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 1 จาก สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และได้รับใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลสิ งแวดล้อมในโรงานทีเป็ นรู ปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่ นละออง
ในโรงงานผลิต กําจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ ถื อเป็ นภาระหน้าทีและความรับผิดชอบทีสําคัญในการสนับสนุ น และจัดให้มีกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื องและได้จดั กิจกรรมเฉพาะกิจตามความ
เหมาะสมของบริ บททางสังคม ครอบคลุมทังกิ จกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาคระดับชุมชน และระดับ
ปฏิบตั ิการ เพือตอบแทนและคืนผลกําไรกลับคืนสู่ สงั คมโดยบริ ษทั ได้ทาํ กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื องทุกปี
บริ ษทั ฯ ได้มุ่งประกอบกิจการทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคม
และชุมชนอย่างมีความสุ ขพร้อมกัน เพือการพัฒนาอย่างยังยืน ซึ งได้มีการประกาศนโยบาย เรื อง ธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมือวันที 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทังชุ มชนใกล้เคียงทราบ โดยบริ ษทั ฯ
ได้เคร่ งครัดให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายเรื องธรรมาภิบาลสิ งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือวันที 19 กันยายน พ.ศ. 2560
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ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีการจัดกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิ งแวดล้อม ดังต่อไปนี
1) กิจกรรมมอบของขวัญเนืองในวันเด็กแห่ งชาติ

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน) โดย ทีมงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มอบของขวัญให้แก่
โรงเรี ยนวัดบางกุฎีทองและโรงเรี ยนชุมชนวัดบางกะดี เนืองในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจําปี 2561”
2) กิจกรรมบริจาคโลหิต
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บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิ ต เพือนําโลหิ ตไปช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้กบั
สภากาชาดไทย เมือวันที 27กันยายน 2561 ณ ห้องอบรมโรงอาหาร
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิมความเข้มแข็งให้ก ับการบริ หารความเสี ยง ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการได้ให้อาํ นาจแก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือวงเงินและอํานาจในการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือเป็ นการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
อํานาจการตัดสินใจ และการสังการต่างๆ ตามระดับตําแหน่งหน้าที ทังนี บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุก
ปี เพือความเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในอนาคต
สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2562 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้า
ร่ วมประชุ ม เพือรายงานระบบการควบคุมภายในประจําปี 2561 มีมติ ว่าบริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายในทีเหมาะสม
เพียงพอ ซึงทีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่ องเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเป็ นสาระสําคัญ
นอกจากนี ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงิ นประจําปี 2561 ได้ให้
ความเห็ นในรายงานสอบบัญชี ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงิ นและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้อง
ตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูต้ รวจสอบทังภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผูต้ รวจสอบทัง 2 ส่ วนมีความ
เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูอ้ นุ มตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี ของผูต้ รวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พจิ ารณาความสําคัญ 5 ส่ วน ได้แก่
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริ หารความเสี ยง
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนเหมาะสม กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ เพือทําหน้าทีดูแล และรับผิดชอบการดําเนินงานในสายงานด้านต่างๆ
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การบริหารความเสี ยง
คณะกรรมการกํากับดู แ ลความเสี ยง ซึ งได้รั บการแต่งตังตามมติ คณะกรรมการบริ ษ ทั ครังที 3/2558 เมื อวัน ที 13
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทําหน้าทีกํากับดูแลความเสี ยงของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยงได้มีการแต่งตัง
คณะทํางานเพือมาบริ หารจัดการความเสี ยง เพือทําหน้าทีวิเคราะห์ และประเมินปั จจัยความเสี ยงต่ างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ซึ งระบุปัจจัยความเสี ยง กําหนดมาตรการป้ องกันบรรเทาความเสียง และหามาตรการในการ
บริ หารความเสียงเพือให้เกิดผลกระทบกับบริ ษทั ฯ น้อยทีสุ ด โดยได้จดั ประเภทความเสี ยงบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ซึงเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี
1. ความเสียงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี ยงด้านการปฏิบตั ิการ
3. ความเสี ยงด้านการเงิน
4. ความเสี ยงด้านกฎระเบียบ
5. ความเสี ยงด้านการทุจริ ตคอรัปชัน
ทังนี คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี ยง ได้มีก ารรายงานบริ หารจัดการความเสี ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ฯ มีระเบียบคําสังในการกําหนดหน้าที และความรับผิดชอบรวมทังกําหนดอํานาจในการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่
ละระดับอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้มนใจว่
ั าไม่มีการละเลยปฏิบตั ิในเรื องทีสําคัญและจําเป็ น และทีบังคับโดย
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลภายนอก ทังนี เพือป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิ ดขึนต่อทรัพย์สินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย รวมทังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูลให้มีขอ้ มูลทีถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ บริษทั ฯ ได้จดั ระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผู้
ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ เพือประกอบการตัดสิ นใจ
ระบบการติดตาม
บริ ษ ัทฯ ได้ติด ตามและประเมิน ผล มี ก ารเปรี ยบเที ยบกับเป้ า หมายอย่า งสมําเสมอ จะมี ก ารหารื อ กับ หน่ ว ยงานที
รับผิดชอบ เพือหาวิธีหรื อวางระบบ กําหนดหลักเกณฑ์หรื อระเบียบร่ วมกันในการปฏิบตั ิงาน เพือให้เกิ ดความมันใจถึง
ความเหมาะสม และพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบอย่างต่อเนือง ทังนีบริ ษทั ฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO
9001: 2015
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่ม-ี
11.2 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ มีผูต้ รวจสอบภายในอิสระทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย รวมทังจัดทํารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุ มทุก ครัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู ้

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

หน้า 88

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายในอิสระเพือให้ขอ้ เสนอแนะทีจําเป็ นในการปรับปรุ งนโยบาย
ของผูต้ รวจสอบภายในอิสระและเพือปรับปรุ งระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกัน
อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง และจะจัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้คณะกรรมการบริ ษ ทั พิจารณาและ
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที 2/2561 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 (บริ ษทั ฯ ได้มีการตังแต่ปี 2558) ได้
แต่งตัง บริ ษทั ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีได้รับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์โดย มีนายอภินันทน์ ศรี ปราโมช เป็ น ผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของบริ ษทั ดี ไอเอ แอนด์ แอสโซซิ เอทส์ จํากัด แล้วเห็น ว่ามีความ
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื องจากมีความเป็ นอิสระและมี ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบภายในให้กบั บริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง
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หน้า 89

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่างกัน
ในกรณี ของการทํารายการเกี ยวโยงนัน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และเงือนไขการเข้าทํารายการเกี ยวโยงกันโดย
อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กาํ หนดไว้ตามประกาศที ทจ.21/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีเกียวโยงกัน ทังนีบริ ษทั จะพิจารณาถึงประเภทของรายการทีเกียวโยงกัน มูลค่าของรายการ และดําเนิ นการเปิ ดเผย
ต่อตลาดหลักทรัพย์ ของอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผ่านการอนุ มตั ิเห็นชอบจากการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (แล้วแต่ กรณี ) อย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของการเกี ยวโยงกันไว้ในรายงานประจําปี โดย
รายการระหว่างกันได้กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ น ไปตามปกติธุรกิ จการค้า (Fair and at arm’s length)
พร้อมทังระบุความจําเป็ นและเหตุผลด้วย
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รายการระหว่ างกันของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย และบริษทั ทีเกียวข้ องกันในระหว่ างปี 2560 - 2561

 รายการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ย่อย
บุคคลทีเกียวข้ อง
บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด

General Engineering Mauritius Limited
บริ ษทั เจนเนอรัล นิ ปปอน คอนกรี ต อินดัสท
รี ส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภท

บริ ษทั ร่ วม ถือหุน้ ร้อยละ 32.65 รายได้จากการขาย
ลูกหนีการค้า
ซืออืนๆ –ค่าก่อสร้าง
เจ้าหนีค่าก่อสร้าง
เจ้าหนีอืน
ลูกหนีอืน
เงิ นมัดจําค่าก่อสร้าง
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
บริ ษทั ย่อย
ค่าเช่า
บริ ษทั ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 99.99 ค่าบริ การอืน
รายได้จากการขายและบริ การ
ซือวัตถุดิบ
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
เจ้าหนีการค้า
ลูกหนีอืน
เงิ นกูย้ ืม และดอกเบียค้างจ่าย
ลูกหนีการค้า
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนีอืน
บริ ษทั ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100
บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการขายและบริ การ
บริ ษทั ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 82.50 ค่าบริ การอืน
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย

ส่วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
(พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
3,306
20,451
3,306
20,451 ขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และคอนกรี ตผสมเสร็ จ
9,642
1,684
9,642
1,684 ขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และคอนกรี ตผสมเสร็ จ
98,062 158,409
2,490 100,656 ค่าก่อสร้ างโรงงาน
49,599
22,839
- ค่าก่อสร้ างโรงงาน
7,663
10,917
7,663
7,708 เงินประกันค่าก่อสร้างโรงงาน
1,326
453
- ค่าไฟฟ้าและอืนๆ จากงานก่อสร้าง
1,420
- เงินมีดจําค่าก่อสร้างโรงงาน
5
5
- เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
5,000
5,000 รายได้ค่าเช่าทีดิน
9,544 ค่าบริ หารจัด การ
14,405
9,086 ขายสิ นค้าเหล็ก, เสาเข็ม และค่าบริ หารจัดการทัวไป
43,124
- ค่าซือเหล็ก
71
- เงินให้กยู้ ืม
13,250
14,986 เงินกูย้ ืม
13,872
- ค่าซือเหล็ก
4,782
7,863 ค่าเช่าทีดิ น, ค่าบริ หารจัดการและอืนๆ
- 202,869 262,005 เงินกูย้ ืมและดอกเบียค้างจ่าย
3,800 ค่าสินค่าก่อสร้างโรงงาน
1,568
1,022 เงิ นทดรองจ่ายจัดตังบริ ษทั และเงินทดรองจ่ายค่าบริ หารจัดการ
-

-

5,110
85
1,563
120
19

8,703
3
29,848
4
255
-

ขายเสาเข็ม, ค่าบริ หารจัดการและอืนๆ
รายได้ค่าบริ การอืน
กําไรจากการขายทีดิน
ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ
ค่าบริ หารจัดการและอืนๆ
เงินให้กยู้ ืม
เงินกูย้ ืม

นโยบายกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีย MLR -0.50ต่อปี
อัตราดอกเบีย MLR -0.50ต่อปี

ราคาตลาด
ราคาทีตกลงร่ วมกัน
ราคาทีตกลงร่ วมกัน

อัตราดอกเบีย MLR – 0.50 ต่อปี
อัตราดอกเบีย MLR – 0.50 ต่อปี
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บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)

กิ จการทีบริ ษทั ลงทุน

บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จํากัด

บริ ษทั ย่อยของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ร่ วมของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ร่ วมของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน

บริ ษทั โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จํากัด
(เดิมชือ บริ ษทั มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จํากัด)
บริ ษทั ไอเจน เอนจิ เนียริ ง จํากัด
(ชือเดิมบริ ษทั เซนทรา – วาร์ทุง เอ็นจิ เนียริ ง
จํากัด)

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จํากัด
Millcon Thiha Limited

บริ ษทั สหร่ วมวัสดุก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั คอมพลีท ทรานสปอร์ ต จํากัด
กิจการร่ วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริ ค

บริ ษทั ย่อยของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ย่อยของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน

บริ ษทั ย่อยของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน
บริ ษทั ร่ วมของกิจการ
ทีบริ ษทั ลงทุน
กิ จการร่ วมค้าของบริ ษทั ร่ วม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ประเภท
รายได้จากการขาย
ซือวัตถุดิบ
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
ลูกหนีอืน
ซือวัตถุดิบ
เจ้าหนีการค้า
ค่าก่อสร้าง
เจ้าหนีการค้า
ค่าก่อสร้าง
เงิ นมัดจําค่าก่อสร้าง
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีค่าก่อสร้าง
ลูกหนีอืน
ซือวัตถุดิบ
เจ้าหนีการค้า
รายได้จากการขาย
ลูกหนีการค้า
เงิ นรับล่วงหน้า
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
เจ้าหนีอืน
ซือวัตถุดิบ
เจ้าหนีการค้า
ค่าขนส่ง
เจ้าหนีการค้า
รายได้จากการขาย
ลูกหนีการค้า

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
(พันบาท)
ลักษณะรายการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
2,226
2,226 เป็ นการขายผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง,เหล็ก
91,846 148,465
91,846 148,465 ซือเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย
13,740
41,994
13,740
41,994 ซือเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย
272
272 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1,494
1,494 ลูกหนีอืน
4,578
4,108
4,578
4,108 ซือเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย
1,529
1,366
1,529
1,366 ซือเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย
133
- ค่าก่อสร้ างโรงงาน
35,475
- ค่าก่อสร้ างโรงงาน
23,611
- ค่าก่อสร้ างโรงงาน
1,221
- เงินมัดจําค่าก่อสร้างโรงงาน
1,405
263
80 ประกันผลงานก่อสร้างโรงงาน
4,178
17,893
- ค่าก่อสร้ างโรงงาน
51
- ค่าสาธารณูปโภค
20,388
15,669
20,388
15,669 ค่าเหล็ก
4,614
3,334
4,614
3,334 ค่าเหล็ก
285
4,027
285
4,027 ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ
70
767
70
767 ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ
21
21 เงินรับล่วงหน้า
975
988
975
988 เงินประกันผลงาน
5
5 ค่านายหน้า
5,266
2,219
5,266
2,219 ค่าเหล็ก
275
275 ค่าเหล็ก
18,106
9,013
18,106
9,013 ค่าขนส่งสินค้า
1,210
714
1,210
714 ค่าขนส่งสินค้า
2
6,876
2
6,876 ขายผลิตภัณฑ์คอนกรี ต
4,131
4,131 ขายผลิตภัณฑ์คอนกรี ต

นโยบายกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ราคาตลาด
ราคาตลาด

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

หมายเหตุ รายการระหว่างกันนีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที 7. รายการบัญชีกบั บุคคลและบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
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12.1 มาตรการหรื อขันตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน
เพือเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณี ทมีี รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริ ษทั ฯ จะจัด
ให้มีการกําหนดประเภทรายการ ราคาและเงื อนไขต่ างๆของแต่ละฝ่ ายให้ชดั เจน เพือให้ผสู ้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและ
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณี ทีมี การทํารายการระหว่างกันซึ งเป็ นรายการทีเป็ นปกติ
ธุรกิจ กล่าวคือ รายการทีเคยเกิดขึนมาก่อนและเป็ นรายการทีเกียวข้องกับธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ และ/หรื อเป็ นรายการทีอาจ
ก่ อให้เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจําเป็ นและความสมเหตุ สมผลของ
รายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในกรณี ทีมี รายการระหว่างกัน ที เป็ นรายการทีไม่เป็ นปกติธุ รกิ จ หรื อรายการอืนๆทีไม่ เกี ยวข้องกับ ธุ รกิ จหลักของ
บริ ษทั ฯ และอาจเป็ นรายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริ ษทั จะดําเนิ นการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการพิจารณาในเบืองต้น ก่ อนทีจะมีการอนุ มตั ิเพือเข้าทํารายการ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีก ารพิจารณาโดยผ่านทีประชุ ม
คณะกรรมการทีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมเพือดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการ
กําหนดราคาทีเหมาะสม โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสี ยงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริ ษทั ฯ จะได้ให้ผเู ้ ชี ยวชาญอิสระ หรื อ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นตามความ
เหมาะสม
12.2 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดําเนินนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกันทีเกิดขึนดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกันทีเป็ นไปตามการดําเนินธุ รกิจปกติ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการ
กําหนดราคาและเงื อนไขรายการต่า งๆ ให้ชดั เจนและสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั บุค คลภายนอก ทังนี บริ ษ ทั ฯจะได้ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั พิจารณาและให้แสดงความเห็ นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการด้วย
รายการระหว่างกัน ทีอาจเกิ ด ขึนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริ ษ ทั จะปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึ งการปฏิ บตั ิ ต ามข้อกําหนดเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ลการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน และการได้ม าหรื อ จําหน่ า ย
ทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ
1) งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี ปี 2561
ความเห็น
รายงานของผูบ้ ญั ชี ส ําหรับงบการเงินของปี 2561 ตรวจสอบโดยนายธีรศักดิ ฉัวศรีสกุลผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขที 6624 จากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัดได้แ สดงความเห็ นแบบมี เงื อนไข โดยเห็ น ว่างบการเงิ น รวม ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2561 ได้รวมเงิ นลงทุนในกิจการร่ วมค้าในต่างประเทศตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 150.42 ล้านบาท และส่ วนแบ่ง
ขาดทุนของกิ จการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับปี สิ นสุ ดวัน เดี ยวกัน จํานวน 14.74 ล้านบาท เนื องจากงบการเงิ นของ
กิ จการร่ วมค้าดังกล่าวจัดทําขึ นโดยอาศัย ข้อมูลทางการเงินทีจัดทําโดยฝ่ ายบริ หารของกิ จการร่ วมค้าในต่างประเทศ ซึงยัง
ไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของกิจการร่ วมค้า ข้าพเจ้าไม่ สามารถหาหลัก ฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่าง
เพียงพอเกียวกับเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าในต่างประเทศและขาดทุนสําหรับปี ของการร่ วมค้าที เป็ นส่ วนของบริ ษทั ดังนัน
ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุ งใดทีจําเป็ นหรื อไม่
เรืองสํ าคัญจากการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จํานวน
158.34 ล้านบาท และจํานวน 166.59 ล้านบาท ตามลําดับ เงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี ว่ามู ลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นตํากว่า
มูลค่าตามบัญชี
การทดสอบการด้ อยค่า
การทดสอบการด้อยค่าประจําปี 2561 ผูบ้ ริ หารมี การคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย ซึ งมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่า
มู ลค่ า ตามบัญชี ข องเงิ น ลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ ตาม ยังมีความไม่แ น่ นอนอยู่
บริ ษทั จึงไม่กลับรายการค่าเผือการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม
การรับรู้ รายได้
ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายและบริ การสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 1,948.01 ล้านบาท และ 1,948.02 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้หลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้ าคอนกรี ต พืนและผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป และให้บริ การ
งานก่อสร้างและติดตังผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญเกียวกับการรับรู ้รายได้เนืองจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทํางานและระยะเวลาใน
การส่ งมอบในแต่ละสัญญาซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้ (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบข้อ
4.4)
ข้ อมูลอืน
- ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยู่ในรายงานประจําปี นัน ข้าพเจ้าคาด
ว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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ความเห็น ของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ไม่ ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน และข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริ ษทั คื อ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั
หรื อกับความรู้ทได้
ี รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ปี 2560
ความเห็น
รายงานของผูบ้ ญั ชีสาํ หรับงบการเงินของปี 2560 ตรวจสอบโดยนางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที 6977 จากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัดได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืนๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถูกต้องตามทีสาระสําคัญตามหลักมาตราฐานการบัญชี
ทีรับรองโดยทัวไป
เรืองสํ าคัญจากการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษัทร่ วมและการร่ วมค้า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริ ษ ทั แสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการ
ร่ วมค้า จํานวน 305.57 ล้านบาท และจํานวน 344.25 ล้านบาท ตามลําดับ เงินลงทุนดังกล่าวมีขอ้ บ่งชี ว่ามู ลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
ผลการทดสอบการด้อยค่าในปี 2560 พบว่ามี ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของเงินลงทุน จํานวน 19.04 ล้านบาท
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษทั ฯ
การรับรู้ รายได้
ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายและบริ การสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 1,762.47 ล้านบาท และ 1,779.93 ล้านบาท ตามลําดับ รายได้หลัก ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
รายได้จากการขายเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้ าคอนกรี ต พืนและผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป และให้บริ การ
งานก่อสร้างและติดตังผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญเกียวกับการรับรู ้รายได้เนืองจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทํางานและระยะเวลาใน
การส่ งมอบในแต่ละสัญญาซึ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้ อมูลอืน
- ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยู่ในรายงานประจําปี นัน ข้าพเจ้าคาด
ว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
- ความเห็น ของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ไม่ ครอบคลุมถึงข้อมู ลอืน และข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเพือดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ปี 2559
ความเห็น
รายงานของผูบ้ ญั ชี ส ําหรับงบการเงินของปี 2559 ตรวจสอบโดยนายสมคิด เตียตระกู ล ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาต
เลขที 2785 จากบริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัดได้แสดงความเห็นแบบไม่ มีเงือนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืนๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถูกต้องตามทีสาระสําคัญตามหลักมาตราฐานการบัญชี
ทีรับรองโดยทัวไป
เรืองสํ าคัญจากการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าแห่งหนึง ซึ งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จํานวน 174 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์รวม ซึ งมีนยั สําคัญต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั กิ จการร่ วมค้าดังกล่าวมีเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึง ซึ งจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า บริ ษทั ยังไม่ได้รับผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนดังกล่าว เนื องจากบริ ษทั ย่อยทีกิ จการร่ วมค้าไปลงทุนนันอยู่ในระหว่างเริ มดําเนิ นกิ จการทําให้มีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน ซึ งอาจเกิ ดผลกระทบต่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ดังนันบริ ษทั ต้องทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทังนี กระบวนการประเมินการด้อยค่ามีความซับซ้อนและต้องใช้ดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
อย่างมาก ขึนอยูก่ บั ข้อสมมติฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง ข้อสมมติฐานในการกําหนดกระแสเงินสดรับสุ ทธิในอนาคตและ
อัต ราคิ ด ลดที ถู ก กระทบโดยสภาพเศรษฐกิ จและภาวะตลาดในอนาคตโดยเฉพาะในประเทศสิ ง คโปร์ แ ละประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
การตรวจสอบโดยสรุป
ผูส้ อบบัญชี ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ทีผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใช้ในการพิจารณาว่าไม่มี การด้อยค่ าในเงิ นลงทุน และ
ทดสอบการคํานวณผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลด เพือเปรี ยบเทียบกับเงินลงทุนในปั จจุบนั โดยสอบทาน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการทีผูบ้ ริ หารใช้ โดยฉพาะเรื องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และกําไร
ขันต้นของบริ ษทั ย่อยของกิจการร่ วมค้า และให้ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษ ทั ย่อยของการ
ร่ วมค้าดังกล่าว
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิด ชอบต่อข้อมู ลอืน ซึ งรวมอยู่ใ นรายงานประจําปี แต่ไม่ รวมถึง งบการเงิ นของบริ ษ ทั และ
รายงานของผูส้ อบบัญ ชี ทีอยู่ใ นรายงานนัน ซึ งผูบ้ ริ ห ารคาดว่ารายงานประจําปี จะถูก จัด เตรี ยมให้ข ้าพเจ้าสอบทานได้
ภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
เมือผูส้ อบบัญชีได้อ่านรายงานประจําปี หาสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ต้อง
สื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลของบริ ษทั เพือพิจารณาดําเนินการแก้ไขข้อมูลทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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2) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน-สุ ทธิ
ลูกหนีเงินประกันผลงาน-ส่ วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ งปี
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายและ
เงินลงทุนทัวไป-สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า-สุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2559

38,430
438,831

29,756
425,225

58,517
50,001
514,657

37,962
438,438

17,995
437,716

55,366
50,001
516,561

13,991
602,050
82,530
1,175,832

16,707
477,156
40,620
989,464

387,558
21,753
1,032,486

13,991
528,980
29,210
1,048,581

16,707
477,156
22,701
972,275

387,558
20,986
1,030,472

67,248

27,930
30,841

65,100
45,375

67,248

27,930
30,841

65,100
45,375

1,206,768
-

1,284,624
-

1,147,159
-

1,206,768
445,337

1,284,624
445,337

1,147,159
280,337

308,761
2,929,885
9,437
996,627
22,900
5,430
1,202
5,548,258

305,572
2,558,585
9,241
996,627
15,439
6,840
3,921
5,239,620

389,393
2,084,322
4,521
996,627
26,425
26,582
2,508
4,788,012

344,250
1,682,647
9,437
1,289,347
21,627
5,160
1,202
5,073,023

344,250
1,705,585
9,241
1,289,347
4,859
6,690
1,992
5,150,696

363,294
1,585,994
4,521
1,289,347
32,461
26,582
2,508
4,842,678

6,724,090

6,229,084

5,820,498

6,121,604

6,122,971

5,873,150
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
(หน่ วย : พันบาท)
2561
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
เงินรับล่วงหน้า-ลูกค้าทัวไป
เงินรับล่วงหน้า-บริ ษทั ทีเกียวข้อง
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี สิ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินกูย้ ืมและดอกเบียค้างจ่าย-บริ ษทั ย่อย
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุ ทธิ
หนี สิ นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิ น

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

292,736
624,661
100,367

งบการเงินรวม
2560

2559

264
193,500
1,461
12,438
1,225,427

40,682
470,904
100,611
21
239
432,979
4,553
9,870
1,059,859

119,213
479,901
75,275
2,585
127
78,000
3,150
7,349
765,600

452
815,819
36,322
59
852,652
2,078,079

728
277,105
27,626
59
305,518
1,365,377

492
206,109
27,212
11
233,824
999,424

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

203,496
515,745
100,367

2559

264
111,600
1,461
202,870
12,065
1,147,868

29,458
393,374
100,611
21
239
386,679
3,377
262,005
9,687
1,185,451

1,173
405,325
75,275
2,585
127
78,000
3,150
261,940
7,345
834,920

452
191,309
34,339
59
226,159
1,374,027

728
26,437
59
27,224
1,212,675

492
206,109
27,212
11
233,824
1,068,744
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
(หน่ วย : พันบาท)
2561
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน – หุน้ สามัญ
- 5,397,877,189 หุ น้ หุน้ ละ 0.85 บาท ใน
ปี 2560
- 6,890,064,215 หุ น้ หุน้ ละ 0.85 บาท ใน
ปี 2558และ 2559
ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ว – หุ้นสามัญ
- 5,397,877,189 หุ น้ หุน้ ละ 0.85 บาท ในปี
2560
- 5,562,877,189 หุ น้ หุน้ ละ 0.85 บาท ในปี
2558และ 2559
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญซื อคืน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพือสํารองตามกฎหมาย
- จัดสรรเพือการซื อหุน้ คืน
- ยังไม่ได้จดั สรร
หัก หุน้ ทุนซื อคืน-หุ น้ สามัญ
(165,000,000 หุน้ หุ น้ ละ 0.55 บาท)
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่ -สุ ทธิ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2559

4,588,196

4,588,196

5,856,555

4,588,196

4,588,196

5,856,555

4,588,196

4,588,196

4,728,445

4,588,196

4,588,196

4,728,445

71,131
49,179

71,131
49,179

71,131
-

71,131
49,179

71,131
49,179

71,131
-

13,600
(46,125)

13,600
102,415

13,600
91,070
113,424

13,600
83,336

13,600
183,772

13,600
91,070
96,784

(62,099)
4,613,883
32,128
4,646,011
6,724,090

4,447
4,828,968
34,739
4,863,707
6,229,084

(91,070)
(105,526)
4,821,074
4,821,074
5,820,498

(57,867)
4,747,576
4,747,576
6,121,604

4,418
4,910,296
4,910,296
6,122,971

(91,070)
(105,554)
4,804,406
4,804,406
5,873,150

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

หน้า 99

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
รายได้
รายได้จาการขายและบริ การ
รายได้อืน
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รายได้เงิ นปันผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุนทัวไป
ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
ดอกเบียรั บ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,948,014
28,148

1,762,468
23,351
280

1,585,605
22,551
-

1,948,024
45,569

1,779,933
38,228
30,129

1,585,605
25,259
-

2,409
42,000

-

68,271

2,409
42,000

-

87,863

8,510
462

(84,580)
2,243

4,823
23

266

-

13

152

743

2,692

302

701

2,832

2,029,695

1,704,505

1,683,965

2,038,570

1,848,991

1,701,572

(1,913,979)
(47,282)

(1,612,479)
(52,764)

(1,428,304)
(37,916)

(1,912,095)
(47,087)

(1,626,291)
(52,764)

(1,428,305)
(37,917)

(145,984)

(117,166)

(92,533)

(115,882)

(98,091)

(90,180)

(23,812)
(2,098,876)
(60,306)
(41,327)
1,197

(19,043)
(152)
(26,191)
(1,822,532)
26,459
(31,258)
(1,900)

(25,052)
(1,581,454)
120,118
(20,016)
(942)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบียจ่ ายและค่ าภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ผลกําไร (ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ส่วนปรับปรุ งจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รวม
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยของบริ ษทั ร่ วม-สุทธิ ทางภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) สํ าหรั บปี
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
ขันพืนฐาน

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2559

(23,812)
(2,131,057)
(101,362)
(41,935)

(26,190)
(1,808,600)
(104,095)
(16,338)

(8,910)

14,718

(25,053)
(1,583,806)
100,158
(17,577)
1,450

(152,207)

(105,715)

84,032

(100,436)

(6,699)

99,160

(62,285)
(4,260)

109,972
1

206,318
13

(62,285)
-

109,972
-

206,318
-

(66,545)

109,973

206,331

(62,285)

109,972

206,318

1,057

2,617

-

-

2,617

-

-

758

-

-

-

-

(214,695)

7,633

290,363

(162,720)

105,890

305,478

(149,597)
(2,610)

(105,454)
(261)

84,032
-

(100,436)
-

(6,699)
-

99,160
-

(152,207)

(105,715)

84,032

(100,436)

(6,699)

99,160

(215,085)
(2,610)

7,894
(261)

290,363
-

(162,720)
-

105,890
-

305,478
-

(217,695)

7,633

290,363

(162,720)

105,890

305,478

(0.02771)

(0.01954)

0.01529

(0.01861)

(0.00124)

0.01804

หน้า 100

บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

(หน่ วย : พันบาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีออก

ส่ วนเกิน

และชําระ
แล้ ว

มูลค่ าหุ้น
สามัญ

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ
ซือคืน

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารอง
ตาม
กฎหมาย

จัดสรร
เพือการซื อ
หุ้นคืน

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
หุ้นทุนซือคืน
- หุ้นสามัญ

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
จัดสรรเพือการซื อหุน้ คืน
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
หุน้ ทุนซื อคืน-หุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
การลดทุนเนืองจากการซื อหุ ้นคืน
ส่ วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิมขึน
จัดสรรเพือการซื อหุน้ คืน
รายการกับผูถ้ ือหุน้

4,728,445
4,728,445
4,728,445
(140,249)
(140,249)

ส่ วนที 3 ฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงาน

71,131
71,131
71,131
-

49,179

49,179

8,600
5,000
13,600
13,600
-

91,070
91,070
91,070
(91,070)
(91,070)

125,462
(91,070)
(5,000)
84,032
113,424
113,424
91,070
91,070

(91,070)
(91,070)
(91,070)
91,070
91,070

กําไร
ขาดทุนทียัง
ไม่ เกิดขึน
จริง
ของ
หลักทรัพย์
เผือขาย
(311,871)
206,318
(105,553)
(105,553)
-

ส่ วนปรับปรง
จากการแปลง
ค่ างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ

14
13
27
27
-

รวม

(311,857)
206,331
(105,526)
(105,526)
-

ผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่

4,621,780
(91,070)
290,363
4,821,074
4,821,074
-

ส่ วนได้ เสีย
ทีไม่ อยู่ใน
อํานาจ
ควบคุม

รวม

- 4,621,780
- (91,070)
290,363
- 4,821,074
- 4,821,074
35,000
35,000
35,000
35,000

หน้า 101

บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
(หน่ วย : พันบาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีออก

ส่ วนเกิน

และชําระ
แล้ ว

มูลค่ าหุ้น
สามัญ

ส่ วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ
ซือคืน

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารอง
ตาม
กฎหมาย

จัดสรร
เพือการซื อ
หุ้นคืน

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

(105,454)
3,375
(102,079)
102,415

กําไร
ขาดทุนทียัง
ไม่ เกิดขึน
จริง
ของ
หลักทรัพย์
เผือขาย
109,972
109,972
4,419

-

102,415
(149,597)
1,057
(148,540)
(46,125)

-

งบการเงินรวม

ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

4,588,196

71,131

49,179

13,600

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

4,588,196
4,588,196

71,131
71,131

49,179
49,179

13,600
13,600

ส่ วนที 3 ฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงาน

รวมส่ วนของ
หุ้นทุนซือคืน
- หุ้นสามัญ

4,419
(62,285)
(62,285)
(57,866)

ส่ วนปรับปรง
จากการแปลง
ค่ างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ

รวม

ผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่

ส่ วนได้ เสีย
ทีไม่ อยู่ใน
อํานาจ
ควบคุม

รวม

1
1
28

109,973
109,973
4,447

(105,454)
113,348
7,894
4,828,968

(261)
(261)
34,739

(105,715)
113,348
7,633
4,863,707

28
(4,260)
(4,260)
(4,232)

4,447
(66,545)
(66,545)
(62,098)

4,828,968
(149,597)
(65,488)
(215,085)
4,613,883

34,739
(2,611)
(2,611)
32,128

4,863,707
(152,208)
(65,488)
(217,695)
4,646,011

หน้า 102

บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท

ทุนทีออก

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินมูคล่า

และชําระ
แล้ว

มูลค่าหุ้น
สามัญ

หุ้นสามัญซื อ
คืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
จัดสรรเพือการซื อหุน้ คืน
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
หุน้ ทุนซือคืน-หุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560
การลดทุนเนืองจากการซื อหุ้นคืน
จัดสรรเพือการซื อหุน้ คืน
รายการกับผูถ้ ือหุน้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนที 3 ฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงาน

4,728,445
4,728,445
4,728,445
(140,249)
(140,249)
4,588,196

71,131
71,131
71,131
-

71,131

49,179
49,179
49,179

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํ ารองตาม
กฎหมาย
8,600
5,000
13,600
13,600
13,600

จัดสรรเพือการซื อ
หุ้นคืน
91,070
91,070
91,070
(91,070)
(91,070)
-

ยังไม่ได้จัดสรร
93,694
(91,070)
(5,000)
99,160
96,784
96,784
91,070
91,070
(6,699)
2,617
(4,082)
183,772

(หน่ วย : พันบาท)
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนซือคืน กําไร(ขาดทุน) ทียังไม่
รวม
เกิดขึนจริง
- หุ้นสามัญ
ของหลักทรั พย์ เผือขาย
(91,070)
(91,070)
(91,070)
91,070
91,070
-

(311,872)
206,318
(105,554)
(105,554)
109,972
109,972
4,418

4,589,998
(91,070)
305,478
4,804,406
4,804,406
(6,699)
112,589
105,890
4,910,296

หน้า 103

บริ ษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ทุนทีออก

ส่ วนเกิน

ส่ วนเกินมูคล่า

งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท

และชําระ
แล้ว

มูลค่าหุ้น
สามัญ

หุ้นสามัญซื อ
คืน

(หน่ วย : พันบาท)
องค์ ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนซือคืน กําไร(ขาดทุน) ทียังไม่
รวม
เกิดขึนจริง
- หุ้นสามัญ
ของหลักทรั พย์ เผือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

4,588,196
4,588,196

ส่ วนที 3 ฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงาน

71,131

71,131

49,179
49,179

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํ ารองตาม
กฎหมาย
13,600
13,600

จัดสรรเพือการซื อ
หุ้นคืน

ยังไม่ได้จัดสรร

-

183,772
(100,436)
(100,436)
83,336

-

4,418
(62,285)
(62,285)
(57,867)

4,910,296
(100,436)
(62,285)
(162,720)
4,747,575
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

2561
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ งจากอัตราแลกเปลียน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
ค่าเผือ (กลับรายการค่าเผือ) หนีสงสัยจะสู ญ
กําไรจากการขายเงินลงทุนทังไป
ค่าเผือ (กลับรายการค่าเผือ) สิ นค้าทีล้าสมัยและ
เสี ยหาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย
ค่าเผือหนีสิ นผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
เงินปันผลรับ
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) จากการดําเนินงานก่ อน
การเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิมขึน)
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ลูกหนีเงินประกันผลงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน
เงินรับล่วงหน้า-ลูกค้าทัวไป
เงินรับล่วงหน้า-บริ ษทั ทีเกียวข้อง
ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2560

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559

2559

(143,297)

(120,434)

82,582

(101,633)

(4,799)

100,102

77,401
(35)

61,066
2

49,238
(174)

69,507
(35)

61,003
2

49,237
(165)

(8,510)

84,580

(4,823)

-

-

2,611
(42,000)

7,750

(68,271)
5,683

2,611
(42,000)

7,750

(87,863)
5,683

24,081

(868)

-

24,081

(868)

-

3,580

14

-

3,571

19,043
14

-

(280)

-

(30,129)

-

512
8,783
(152)
41,934
(2,409)

15
7,478
(743)
16,338

4,771
(2,692)
17,577

512
7,869
(302)
41,326
(2,409)

15
5,180
(701)
31,258

.
4,771
(2,832)
20,017

(37,500)

54,918

83,891

3,098

87,768

88,950

(15,808)
(154,551)
(41,933)
(34,100)
2,719

81,639
(95,452)
(18,844)
(2,174)
516

81,639
(118,515)
(1,862)
203
(3,412)

(2,924)
(81,480)
(6,531)
(34,100)
791

71,052
(95,452)
(1,764)
(2,174)
516

(171,170)
(118,515)
(1,272)
203
(3,412)

162,306
(244)
(21)

8,615
25,336
(2,563)

131,009
16,248
2,585

122,385
(244)
(21)

147
25,336
(2,564)

131,009
16,248
2,585

หน้า 105
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งบการเงินรวม
2560

2561

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559

2559

หนี สิ นภาระผลประโยชน์พนักงาน
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)การดําเนินงาน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้ จํากัดในการใช้ลดลง
เงินฝากประจําลดลง
เงินลงทุนจ่ายในบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ย่อย
รับชําระเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทัวไป
ซื อสิ นทรัพย์ถาวร
ซื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รับเงินปันผล
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
รับดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,760)
2,567
(119,323)
6,178
(56,842)
(5,281)
(175,268)

(3,285)
2,520
49
51,275
20,195
(27,032)
(2,913)
41,525

(963)
18,308
(2,623)
(44,532)
(17,038)
(8,215)
(69,785)

(2,760)
2,378
592
6,178
(38,097)
(5,160)
(36,488)

(3,285)
2,342
49
81,971
20,195
(34,574)
(2,763)
64,829

(963)
18,057
(2,623)
(40,903)
(17,038)
(8,214)
(66,155)

27,930

37,170
50,001
(445,300)
(4,720)
280
791
(361,778)

(2,600)
40,170
(198,088)
87,863
2,832
(69,823)

27,930

37,170
50,001
(165,000)
(264,549)
(4,720)
130,280
750
(216,068)

(2,600)
40,170
(277,500)
(105,233)
87,863
2,973
(254,327)

เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน(ลดลง)
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเจ้าหนี ค่าสิ นทรัพย์
รับเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
จ่ายชําระหนี สิ นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายซื อหุน้ -หุน้ สามัญ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิมขึน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ส่ วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ น
เงินตราต่ างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง)
สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

252,090
(149,500)
448,734
(72,705)
(251)
-

79,754
(84,500)
208,375
(67)
(91,069)
112,493

174,074
(103,200)
19,431

478,368

(78,489)
(78,000)
503,976
(90,688)
(310)
35,000
291,489

(61,500)
251)
28,553

28,326
(78,000)
180,569
(16,720)
(310)
113,865

491
(84,500)
208,375
259,500
(68)
(91,069)
292,729

(4)

1

13

-

-

-

(8,674)

(28,761)

(27,102)

(19,968)

(37,372)

(27,753)

29,756

58,517

85,619

17,994

55,366

83,119

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

42,000
(366,495)
(440)
2,409
175
(294,422)

(23,650)
23,650
42,000
(44,321)
(440)
2,409
325
(27,902)

หน้า 106

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
2560

2561
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสด
- ซื อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
- กําไร(ขาดทุน)ทียังไม่เกิดขึนจริ งจากหลักทรัพย์
เผือขาย
- ซื อสิ นทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชําระ
-โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นสิ นทรัพย์
-กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ค่าโอนทีดินจากการขายค้างจ่าย

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2559

2559

38,430

29,756

58,517

37,962

17,995

55,366

(77,856)

658
137,465

687
257,898

(77,856)

658
137,465

687
257,898

64,106
5,575
-

72,705
6,721
3,272

90,688
-

5,575
-

6,721
3,272

16,720
-

-

-

-

4,251

-
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สรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
หน่ วย
2561
2560
2559
อัตราสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี การค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี การค้า
ระยะเวลาชําระหนี เฉลีย
วงจรเงินสด
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหา
กําไร
อัตรากําไรขันต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบีย
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
2559

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.96
0.40
4.51
80.95
3.55
102.74
3.49
104.30
79.39

0.92
0.43
3.75
97.33
3.72
98.12
3.38
107.99
87.46

1.35
0.81
3.66
99.73
4.35
83.91
4.36
83.72
99.92

0.91
0.43
4.45
82.08
3.80
96.03
4.21
86.77
91.34

0.81
0.38
3.73
97.86
3.75
97.33
4.06
89.90
105.29

1.23
0.74
3.66
99.73
4.35
83.91
4.92
74.19
109.45

%
%
%
%

1.75
(7.79)
(7.50)
(3.28)

8.82
(2.03)
(5.86)
(2.18)

9.92
4.90
4.99
1.78

1.84
(5.22)
(4.93)
(2.12)

8.94
0.80
(0.36)
(0.14)

9.92
6.31
5.83
2.11

%
%
เท่า

(2.26)
(3.87)
0.29

(0.08)
0.76
0.30

1.77
4.32
0.31

(1.64)
(3.37)
0.32

0.73
2.56
0.31

2.17
5.27
0.31

เท่า
เท่า

0.45
(2.42)

0.28
(6.37)

0.21
5.70

0.29
(1.46)

0.25
0.85

0.22
6.00

บาท
บาท

0.86
(0.03)

0.89
(0.02)

0.87
0.02

0.88
(0.02)

0.91
(0.00)

0.86
0.02

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลียนแปลงทีสํ าคัญ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงมียอดขายและปริ มาณการขายสิ นค้าทีเพิมสูงขึนแต่ดว้ ยราคาขายทีมีการแข่งขันด้านราคา
สู งขึนส่ งผลทําให้ราคาขายสิ นค้าต่อหน่วยลดลง อีก ทังต้นทุนการผลิตทีสู งขึน เนื องมาจากความ ผันผวนของวัตถุดิบทีมี
การขยับตัวเพิมขึน รวมถึงบริ ษทั ฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานทีจัดหาคนเพือมารองรับงานทีคาดว่าจะเติบโตขึนอย่างมี
นัยสําคัญ แต่ในขณะทีโรงงานหล่อแผ่นคอนกรี ตสําเร็ จรู ปและโรงงานเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรงแห่ งใหม่ของบริ ษทั ฯ ยังคง
ผลิตได้ไม่เต็มกําลังการผลิต ส่ งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษทั ฯ ยังไม่เป็ นไปตามเป้าทีวางไว้
การเปลียนแปลงทีสําคัญในระหว่างปี 2561
 บริ ษทั เจนเนอรัล นิ ปปอน คอนกรี ต อิน ดัสทรี ส์ จํากัด (บริ ษ ทั ย่อย) โดยการลงทุน ร่ วมกับ Nippon Concrete
Industries Co., Ltd.ก่อสร้างโรงงานผลิตและจําหน่ ายเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรงหล่อสําเร็ จรู ปและเสาเข็มคอนกรี ต
เสริ มเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวียง โดยบริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 82.50 เป็ นเงิน 165 ล้านบาท (ทุนจด
ทะเบียน 200 ล้านบาท) คาดว่าจะสามารถเปิ ดดําเนินการผลิตเพือจําหน่ายในปี 2562 นี
 บริ ษ ทั ฯ ได้ลงทุน ก่ อสร้ างโรงงานโรงผลิต และจําหน่ า ยลวดแรงดึง สู งชันพิเศษของบริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) และได้เปิ ดดําเนินกิจการในปลายปี 2561 แล้ว
 บริ ษทั จําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ปริ นดา จํากัด (มหาชน) ทังหมดแก่กิจการอืน จํานวน 4 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
10.50 บาท เป็ นเงิน 42 ล้านบาท บริษทั ได้รับชําระเงินพร้อมโอนหุน้ แล้วเมือวันที 11 กรกฎาคม 2561
 บริ ษทั ฯได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ น้ สามัญของบริ ษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด(มหาชน) MILL-W5 จํานวน
155.71 ล้านหน่ วย ราคาใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุน้ ครบกําหนดอายุวนั ที 10 กรกฎาคม 2563
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมมีผลขาดทุน
สุ ทธิ 152.21 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีมีผลขาดทุน 105.72 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนเพิมขึน จํานวน 46.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้
ต้นทุนขาย
กําไรขันต้น
รายได้อนื
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริ ษทั ร่ วมและร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้ รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
1. รายได้จากการขาย

ปี 2561
1,948.01
(1,913.98)
34.03
73.17
8.51
(217.08)
(41.93)
(8.91)
(152.21)

ปี 2560
1,762.47
(1,612.48)
149.99
26.61
(84.58)
(196.12)
(16.34)
14.72
(105.72)

เพิมขึน(ลดลง)
185.54
301.50
(115.96)
(46.56)
93.09
20.96
(25.59)
(23.63)
(46.49)

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,948.01 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน
จํานวน 185.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.53 ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีการส่ งมอบงานผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
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และ ผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ และงานด้านสถาปั ตยกรรม เพิมขึนในปี 2561 เป็ นจํานวน 214.21
ล้านบาท และลดลงในผลิตภัณฑ์คอนกรี ตเสริ มใยแก้ว และพืนคอนกรี ตไร้คานลดลงเป็ นจํานวน 47.95 ล้านบาท
2. รายได้อนื
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนเผือขาย จํานวน 2.40 ล้านบาทและมีกาํ ไรจาก
การขายเงินลงทุนทัวไปจํานวน 42 ล้านบาท
3. ต้นทุนขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายรวม จํานวน 1,888.56 ล้านบาท เพิมขึนเมือเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนจํานวน 276.08 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 17.12 ต้นทุนขายเพิมขึน เนืองจากมีค่าใช้จ่ายคงทีในส่ วนของค่ าใช้จ่าย
พนักงานในโรงงานทีผลิตได้ไม่เต็มกําลังการผลิต และมีค่าใช้จ่ายในส่ วนของบริ การติดตังไม่เป็ นไปตามทีประมาณการไว้
ในงบประมาณการ และได้มีการบันทึกการด้อยค่าสิ นค้าคงเหลือ จํานวน 25.42 ล้านบาท
4. กําไรขันต้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรขันต้น จํานวน 34.03 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน
115.96 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 77.31 เนื องจากราคาขายต่อหน่ วยลดลง แต่ ตน
้ ทุนขายและต้นทุนติดตังเพิมขึนตามที
กล่าวข้างต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายขาย จํานวน 47.28 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่ อนจํานวน
5.48 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 10.39
6. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร จํานวน 145.98 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนจํานวน 28.82 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 24.60 เนื องจากบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานและบริ หารเพิมขึน
อีก จํานวน 11.85 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
7. ต้นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิ น และตัวสัญญาใช้เงิน จํานวน
41.93 ล้านบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 25.59 ล้านบาท คิดเป็ น สัดส่ วนร้อยละ 156.61 จากเงิ นกูก้ ่ อสร้าง
โรงงานและ ใช้หมุนเวียนในกิจการ
8. ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ปี 2561 บริ ษ ทั ฯรับรู ้ ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั แมคทริ ค จํากัด(มหาชน) จํานวน 23.25 ล้านบาทและ
Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ได้รับส่ วนแบ่งขาดทุนจํานวน 14.74 ล้านบาท รวมเป็ นรับรู ้ส่วนแบ่งผลกําไรจํานวน
8.51 ล้านบาทเพิมขึนจํานวน 93.09 ล้านบาท เมือเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนทีรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั
แมคทริ ค จํากัด (มหาชน) จํานวน 81.48 ล้านบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited มีส่วนแบ่งขาดทุน จํานวน
3.10 ล้านบาท
9. ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ทางภาษี
ในปี 2561 งบการเงิ นรวมมีการปรับปรุ งกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ของส่ วนแบ่งขาดทุนของ
บริ ษทั ร่ วม จํานวน 10.11 ล้านบาท ทําให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิมขึนจากปี ก่อน จํานวน 23.63 ล้านบาท
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ฐานะการเงิน
รายการ

31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม

6,724,090
2,078,079
4,646,010

31 ธันวาคม 2560
6,229,084
1,365,377
4,863,706

(หน่ วย : พันบาท)
เพิมขึน(ลดลง)
ร้ อยละ
495,006
712,702
(217,697)

7.95
52.20
(4.48)

สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯมีสินทรัพย์รวม 6,724.09 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
เพิมขึน จํานวน 495.01 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 7.95 เนืองจาก
1)
บริ ษทั ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน จํานวน 8.67 ล้านบาท ลูกหนี การค้าและลูกหนี บริ ษ ทั ที
เกียวข้องกันเพิมขึน จํานวน 10.89 ล้านบาท
2)
มีสินค้าคงเหลือเพิมขึนจํานวน 124.89 ล้านบาท จากการการชะลองานของลูกค้าและการส่ งมอบงานไม่
เป็ นไปตามแผนงาน และสินค้าและวัตถุดิบของบริ ษทั ฯเพิมขึน 51.82 ล้านบาท และบริ ษทั ย่อยเพิมขึน 69.40 ล้านบาท
3)
สิ นทรั พย์หมุ นเวียนอืนเพิมขึน 41.91 ล้านบาท เนื องจากภาษี มูลค่าเพิมในการนําเข้าเครื องจัก รและ
วัตถุดิบรอนํามาเครดิตคืนของบริษทั ย่อยจํานวน 44.42 ล้านบาท
4)
เงินฝากธนาคารทีมี ขอ้ จํากัดการเบิกใช้ลดลงจํานวน 27.93 ล้านบาท เนื องจากมี การเปลียนแปลงเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ในการคําประกัน
5)
ได้บนั ทึกปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขายลดลงตามราคาตลาด จํานวน 77.86 ล้านบาท จากการเปรี ยบราคา
ตลาดทีลดลงจาก 31 ธันวาคม 2560
6) บริ ษทั ย่อยมีอาคารโรงงานและอุปกรณ์เพิมขึน 402.04 ล้านบาท จากการก่อสร้างโรงงานและซื อเครื องจักร
หนีสิ น
หนี สิ นรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 2,078.08 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน
712.70 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 52.20 เมือเปรี ยบเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
1.หนีสินหมุนเวียนรวมเพิมขึนจํานวน 165.57 ล้านบาท เนืองจาก
1.1) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงิ นกู้ยืม ระยะสันจากสถาบันการเงิ นเพิมขึน 252.05 ล้านบาท เป็ นเงินกู้ระยะสัน
(PN)เพิมขึน จํานวน 226 ล้านบาท และเงิน เบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อย เพิมขึน 26 ล้านบาทเพือใช้เป็ นทุนหมุ นเวียนใน
กิจการและบริ ษทั ย่อยใช้ก่อสร้างโรงงาน และซื อเครื องจักร
1.2) จากการจัดประเภทบัญชีจากเงินกูย้ มื ระยะยาวเป็ นหนี สิ นหมุนเวียนในปี ก่อนมาเป็ นหนี สิ นไม่หมุนเวียนใน
งวดนีทําให้หนีสิ นหมุนเวียน ลดลง 275 ล้านบาทและบริ ษทั ย่อยมีรับเงินกูร้ ะยะสันเพิมในปี นี 35 ล้านบาท
1.3) บริ ษทั ฯมีเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืนเพิมขึน จํานวน 153.75 ล้านบาทจากการซื อวัตถุดิบและค่าแรงผูร้ ับเหมา
เพิมขึน
2. หนีสิ นไม่หมุนเวียนรวมเพิมขึนจํานวน 547.13 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี
2.1)เงิ นกู้ ระยะยาวเพิมขึนจํานวน 538.71 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงิ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเพือก่ อสร้ าง
โรงงานและซื อเครื องจัก รจํา นวน 366.83 ล้า นบาท และจากการจัด ประเภทบัญ ชี จากเงิ นกู้ยืม ระยะยาวที เป็ นหนี สิ น
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หมุนเวียนในปี ก่อนมาเป็ นหนี สิ นไม่หมุนเวียนในงวดนี ทําให้หนีสิ นไม่หมุนเวียน เพิมขึน 275 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีการ
จ่ายชําระเงินกูค้ ืน จํานวน 103.20 ล้านบาท
2.2) มีหนีสิ นผลประโยชน์พนักงานเพิมขึน 8.69 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 4,646.01 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 217.69 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.48 และบริ ษทั ฯมี เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายลดลง
เนืองจากมูลค่าราคาตลาดลดลงส่ งผลทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามจํานวน 77.86 ล้านบาท รวมทังผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในปี 2561 มีผลขาดทุนทําให้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงในงวดนีจํานวน 215.08 ล้านบาท
ภาระผูกพันด้ านหนีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน
 บริ ษ ทั ฯ มี สัญญาขายสิ นค้าและให้บริ การกับลูกค้าซึ งยังไม่ได้ส่งมอบสิ นค้าหรื อยังไม่ได้ส่งมอบงานบริ การ
เป็ นจํานวนเงินรวม 1,850.62 ล้านบาท บริ ษทั ฯ สามารถส่ งมอบสิ นค้าหรื องานบริ การได้ตามกําหนดวันทีในระบุในสัญญาหรื อ
ทีตกลงร่ วมกันกับลูกค้าได้ตามกําหนด ซึงเป็ นการดําเนิ นธุ รกิจปกติ
 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึนจากการทีธนาคารออกหนังสื อคําประกันบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สําหรับการปฏิบตั ิตามสัญญาและการใช้ไฟฟ้ าจํานวนเงินรวม 269,835 ล้านบาท พร้อมทังได้นาํ ทีดินบางส่ วนพร้อมสิ งปลูก
สร้างของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นหลักประกันหนังสื อคําประกันดังกล่าว เป็ นการดําเนิ นงานตามปกติของธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี ยวกับสัญญาเช่าโรงงานและรถยนต์ จํานวนเงินทีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า
ดําเนิ น งานทีไม่ ส ามารถยกเลิก ได้ จํานวน 39.93 ล้านบาท สัญญาเช่ าโรงงานดังกล่าวเป็ นโรงงานผลิตสิ นค้าทีใช้ด าํ เนิ น
ตามปกติของธุรกิจของบริ ษทั
 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกิ นบัญชีและอืนๆจํานวนทีใช้ไปจํานวน 1,624.86 ล้านบาท ทังมีการจด
จํานองทีดินบางส่ วนพร้อมสิ งปลูกสร้าง เป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น เป็ นการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการออกหนังสือคําประกัน (stand by letter of credit) กับธนาคารแห่งหนึงร่ วมกับ
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันจํานวน 6.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพือคําประกันวงเงินสินเชือของกิจการร่ วมค้า วงเงินดังกล่าว คํา
ประกันโดยหุ น้ สามัญของบริ ษทั ทีถืออยูใ่ น Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ในปี 2562 นี การก่ อสร้างภาคเอกชนมีโอกาสทีจะเติบโตสูงขึนมาก เป็ นผลมาจากการต่อยอดธุรกิจทีเกียวเนืองกับโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ขา้ งต้นทังทียังดําเนินการอยูแ่ ละทีจะเกิ ดขึนใหม่อีกหลายโครงการ ทํา
ให้เกิดการก่อสร้างโครงการหมู่บา้ นจัดสรร โครงการก่อสร้างคอนโดนิ เนียม โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และโครงการ
ก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์ตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ตามความเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้ างพืนฐานด้านคมนาคมขนาด
ใหญ่ดงั กล่าว ซึ งจะส่งผลดีต่อบริ ษทั ฯโดยตรง ทังการมียอดขายสิ นค้าและรายได้ทีเพิมขึน รวมถึงยอดงานในมือทีสู งขึน อีก
ทังในเดือนมีนาคม 2562 ประเทศไทยจะมีการเลือกตังรัฐบาลใหม่ทีจะสร้างความเชือมันแก่ นกั ลงทุนทังในและต่างประเทศ
ทําให้แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึนตามลําดับ บริ ษทั ฯเน้นกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการผลิตทัง
วงจร ตังแต่การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ซึ งเป็ นผลจากการทีบริ ษทั ฯ ได้ขยายตัวของธุ รกิจไปสู่ธุรกิจต้นนํา โดยการลงทุน
ก่ อสร้ างโรงงานผลิตและจําหน่ายลวดเหล็กกล้าชันพิเศษ ในนามบริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด รวมถึงบริ ษทั ฯ ยังได้เพิมความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพือตอบสนองความต้องการของลูก ค้าได้ทุกกลุ่มความต้องการ จากการทีบริ ษทั ฯ
ลงทุนก่ อสร้ างโรงงานผลิตและจําหน่ายเสาเข็มคอนกรี ต เสริ มเหล็กอัดแรง ใช้แรงเหวียง เสาเข็ม Spun pileบริ ษทั ฯ ได้
เตรี ยมมาตราการณ์ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้รัดกุมยิงขึน
ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลความดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแล้ว

2. บริ ษทั ฯ ได้จ ัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อ มูลในส่ วนทีเป็ น

สาระสําคัญทังของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว

3. บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ

บริ ษทั ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลียนแปลงทีสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีอาจมี
ผลกระทบต่อการจัดรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ในการนีเพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ฯ
ได้ม อบหมายให้น ายวุฒิ ชัย เศรษฐบุตรเป็ นผูล้ งลายมื อ ชื อกํากับเอกสารนี ไว้ทุ ก หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่ มีชื อของ
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตรกํากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชือ

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายธิ ติพงศ์

ตังพูนผลวิวฒั น์

กรรมการ

-ลงนาม-

2. ดร.ธวัช

อนันต์ธนวณิ ช

กรรมการ

-ลงนาม-

ผู้รับมอบอํานาจ
ชือ
นายวุฒิชยั

ตําแหน่ ง
เศรษฐบุตร

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ลายมือชือ
-ลงนาม-
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายชือคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ความสัมพันธ์
สัดส่วน ทางครอบครัว
ชือ-สกุล/ตําแหน่ง/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม การถือหุ น้
ระหว่าง
วันทีได้รับการแต่งตัง
(ปี )
เวลา
(%)
กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการบริ ษทั /
กรรมการอิสระ
25 เมษายน พ.ศ. 2557

65

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรติ
นิ ยมดีมาก)
(มหาวิทยาลัยปารี ส 10)
 ปริ ญญาชันสู งทางกฎหมายมหาชน (เกียรติ
นิ ยมดี)
(มหาวิทยาลัยปารี ส 10)
 ปริ ญญาชันสู งทางกฎหมายปกครอง
(มหาวิทยาลัยปารี ส 2)
 เนติบณั ฑิตไทย (สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่ งเนติบณั ฑิตสภา)
 นิติศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ประวัติการอบรม
 หลักสู ตร Director Accreditation Program
(DAP)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการ
บริ ษทั ฯ ไทย (IOD)
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสู ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การทํางาน
ตําแหน่ง

หน่วยงาน/บริ ษทั
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
-

2550-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการอิสระ
First Vice - Chairman of the
National Reform Council
Chairman of the Constitution
Drafting Committee
Fellow and Deputy President
of the Royal Institute
Member of the Council of
State
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

2549
2545

Secretary General
Professor Emeritus

2549
2546

Member of the Senate
Member of the National
Legislative Assembly

2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2550-ปัจจุบนั

บริ ษทั อีเทอเนิ ล เอนเนอยี จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด
(มหาชน)
King Prajadhipok’s Institute
Faculty of Law, Chulalongkorn
University
-
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สัดส่วน
การถือหุ น้
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

(บยส.) รุ่ นที 15
สํานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง (วตท) รุ่ นที 8
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ น 4111

ประสบการณ์การทํางาน
เวลา

ตําแหน่ง

หน่วยงาน/บริ ษทั

Member of the Constitution
Drafting Assembly
Deputy Secretary General to
the Prime Minister (on
Political Affairs)
Advisor to the Prime Minister

-

2557-ปัจจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการบริ ษทั
และกรรมการอิสระ
กรรมการ

2556

อธิ บดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด
(มหาชน)
กรมส่งเสริ มกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวง

2539
2532

2531

2.

นายโสภณ ผลประสิ ทธิ
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการกํากับดูแลความ
เสี ยง /
กรรมการอิสระ
5 มีนาคม พ.ศ. 2557

67

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ประกาศนียบัตรชันสู ง การบริ หารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่ นที 6
สถาบันพระปกเกล้า
 ระดับปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
(สาขาการจัดการทัวไป)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ระดับปริ ญญาตรี วศบ.โยธาสุ ขาภิบาลและ
สิ งแวดล้อม, Mapua Institute of
Technology
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประวัติการอบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ไม่มี

ไม่มี

2560-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

2555
2553

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผูต้ รวจราชการกระทรวง

-

-
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บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ชือ-สกุล/ตําแหน่ง/
วันทีได้รับการแต่งตัง

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่วน
การถือหุ น้
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์การทํางาน
เวลา

ตําแหน่ง

-ไม่มี-

3.

นายธิติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

40

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท M.Sc. in Engineering Business
Management, Warwick University, UK
 ปริ ญญาตรี B.S. in Business
Administrative, Walter A. Hass School of
Business,
University of California at Berkeley
ประวัติการอบรม
-ไม่มี-

3.68%
ถือหุ้นจํานวน
198,485,900
หุ ้น

ไม่มี

2551

รองอธิบดี

2560-ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั

2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
President
กรรมการ
President

2549-ปัจจุบนั
2557-2558
2554-2556
2555-2556
2552-2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หน่วยงาน/บริ ษทั
อุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

บริ ษทั เจนเนอรัล นิ ปปอน
คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
General Engineering Mauritius
Limited
บริ ษทั เจนเนอรัล
เอน
จิเนียนริ ง จํากัด (มหาชน)

Siam Rubber Industry Co.,Ltd
บริ ษทั เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิง จํากัด
Millcon Steel Industries Plc.
Million Miles Co.,Ltd
Millcon Burapa Co.,Ltd
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บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

4.

5.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร /
กรรมการผูจ้ ดั การ/
กรรมการกํากับดูแลความเสียง
26 มีนาคม พ.ศ. 2556

40

นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร /กรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีดี /
เลขานุการบริ ษทั
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

47

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาเอก วิศวกรรมโยธา University
of California, Berkeley, CA
 ปริ ญญาโท วิศวกรรมโยธา University
of California, Berkeley, CA
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 อบรมหลักสูตร DAP รุ่ นที 105/2013
 อบรมหลักสูตร DCP รุ่ นที 193/2014
 อบรมหลักสูตร RCL รุ่ นที 3/2016

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 Bachelor Degree in Business
Administration,

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)
ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา

ตําแหน่ ง

2560-ปั จจุบนั

กรรมการ

2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั

2556-ปัจจุบนั
2557-2558
2557-2558
2556 - 2558
2556 - 2558
2552 - 2556

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร/กรรมการ
ผูจ้ ดั การ /
กรรมการกํากับดูแลความ
เสี ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Project Director

2550 – 2552
2560-ปั จจุบนั

Senior Engineer
กรรมการบริ ษทั

2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ ษทั

หน่ วยงาน/บริษทั
บริ ษทั เจนเนอรัล นิ ปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
General Engineering Mauritius Limited
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน)
Millcon Engineering Limited
Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
บริ ษทั ซันเทคเมทัลส์ จํากัด
บริ ษทั เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิง จํากัด
U and O Corporation, Ltd., Bangkok,
Thailand
AMEC Geomatrix Consultants, Inc.,
บริ ษทั เจนเนอรัล นิ ปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
General Engineering Mauritius Limited
Millcon Thiha GEL Limited
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บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

National University, California,
U.S.A
ประวัติการอบรม
 หลักสู ตรกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ
สําหรับเลขานุการบริ ษทั ตามกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
 Director Accreditation Program (DAP)
Class 131/2016

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา

หน่ วยงาน/บริษทั

2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /
กรรมการบริ หาร /กรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีดี /
เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)

2547-ปัจจุบนั
2556-2556

บริ ษทั จีโอ ฟอร์ม จํากัด
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

2551-2556

กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์และ
ประสานงานทัวไป
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
เลขานุการบริ ษทั

2548-2550

ผูจ้ ดั การแผนกวางแผนธุรกิจ

บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

2547-2548

ผูจ้ ดั การทัวไป

บริ ษทั จีโอฟอร์ ม จํากัด

2542-2547

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั จีโอฟอร์ ม จํากัด

2554-2556
2553-2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ตําแหน่ ง

บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จํากัด (มหาชน)

หน้า 118

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

6.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เมือวันที 16 มกราคม
2562)

59

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุน
ธนาคารกสิ กรไทย) Wharton School,
University of Pennsylvania, USA
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาปริ มาณ
วิเคราะห์ (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
Director Certification Program รุ่ นที 19 ปี
2545
Audit Committee Program รุ่ นที 13 ปี 2549

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา
2559 – ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

หน่ วยงาน/บริษทั

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ และ
ตรวจสอบกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

2554 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สาลี พริ นท์ติง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ดาร์ ค ฮอร์ ส
ดี
เวลลอปเม้นท์ จํากัด
มูลนิ ธิ อีดีพี
บริ ษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จํากัด

2548 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั สตีล พลัส แฟบบริ เคชัน จํากัด

2546 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั สวนส้มเชียงดาว จํากัด

2544 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษทั แพรคติคมั เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด

2543 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

2555 - 2559

2554 - 2554

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ตําแหน่ ง

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ไนท์ คลับ
แคปปิ ตอล จํากัด
อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ประเภทตราสารทุน และการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ หารกิจการของบริ ษทั ทีออก (ก.ล.ต.)
หลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ
7.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

นางพรรณี จารุ สมบัติ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

62

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
การเมืองการปกครอง มหาวิยาลัยสุ โขทัยธรร
มาธิ ราช
 ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา
สื อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประวัติการอบรม
-ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา
ปัจจุบนั

รองประธาน

ปัจจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2557-ปัจจุบนั
2557-2558
2552
2551
2551
2551
-

2550
2549
2548
-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
สมาชิ กสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ทีปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
อนุกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ของ BOI
กรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.)
รองเลขาธิ การ
คณะทํางาน สภาทีปรึ กษา
เศรษฐกิจ และความมันคง
แห่ งชาติ ฝ่ ายวิชาการ
รองเลขาธิ การ นายกรัฐมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ

หน่ วยงาน/บริษทั
สภาวัฒนธรรมไทยจีน และส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระ
นครเหนือ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
BOI
สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.)
สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน

-

บจก.โตโยต้า พาวิลเลียม ระยอง
บริ ษทั ออฟเฟอร์ เซอร์วิส จํากัด

หน้า 120

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

8.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

ดร.วิชญะ เครื องาม
กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการทีดี

37

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 นิติศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์ เนี ย เบิร์กลีย ์
 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนี ย เบิร์กลีย ์
 นิติศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate
Governance for Executive (CGE)
รุ่ นที 6
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit
Committee Program (AACP)
รุ่ นที 22/2016
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate
Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่ นที 8/2015
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที 116/2015
 ประกาศนียบัตรนักบริ หารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่ นที 6
 ประกาศนียบัตรสํานักฝึ กอบรมวิชาว่าความ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา
2560-ปัจจุบนั

ตําแหน่ ง

2560-ปัจจุบนั

กรรมการ / ประธานอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และการรับฟัง
ความคิดเห็น / อนุกรรมการ
พิจารณาเสนอกฎหมายทีเกียวข้อง
กับประโยชน์ของประชาชน
ทีปรึ กษา

2560-ปัจจุบนั

กรรมการ

2557-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกํากับ
ดูแลกิจการทีดี

2557-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมกาสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที
ดี

2557-ปัจจุบนั

หน่ วยงาน/บริษทั
คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูป
กฎหมายในระยะเร่ งด่วน

อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐใน
การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย
บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต
อินดัสทรี ส์ จํากัด
บริ ษทั นามยง เทอร์มินลั จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)

หน้า 121

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
 ประกาศนียบัตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสู ง(บ.ย.ส.) รุ่ นที 16 สํานักงานศาล
ยุติธรรม
 ประกาศนียบัตรผูน้ าํ ยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิ ปไตย (ปนป.) รุ่ นที 1
สถาบันพระปกเกล้า
 เนติบณั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่ งเนติบณั ฑิตสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
2556-ปัจจุบนั

2553-ปัจจุบนั

กรรมการบริ หาร /
ประธานคณะกรรมการกิจกรรม
เพือสังคม / ประธาน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
Business Development Executive

2553-ปัจจุบนั

อาจารย์ประจํา

2553-ปัจจุบนั

อาจารย์พเิ ศษ

2559-2560

นักวิชาการประจํากรรมาธิ การ

2558-2560

กรรมการ

2559-2560

ทีปรึ กษาประจําคณะ
อนุกรรมาธิ การ

2557-2560

กรรมการอิสระ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสียง

2555-2559

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตร /กรรมการบริ การ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)
คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย
คณะกรรมาธิการขับเคลือนการปฏิรูป
ประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริ ยธรรม
สภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ
สมาคมนิ สิตเก่านิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ ว
(Quick Win)
สภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด
(มหาชน)

หลักสู ตรอบรมวุฒิบตั ร “เยาวชน
ภิวฒั น์” (“YP”) ศาลยุติธรรม
หน้า 122

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2556-2557

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

หลักสู ตร
อนุกรรมาธิ การ

2556-2557

ทีปรึ กษาประจําคณะอนุ
กรรมาธิ การ

2553-2557

อาจารย์พิเศษ

2553-2557

อาจารย์พิเศษ

2549-2553

ทนายความ

คณะอนุกรรมาธิ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื อสาธารณะ วุฒิสภา
คณะอนุกรรมาธิ การศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับ คําสัง และกฎหมายที
เกียวข้องด้านการสื อสาร สารสนเทศ
และโทรคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
บริ ษทั ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

หน้า 123

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

9.

10.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

นายวิรัช มรกตกาล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตังเป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบเมือวันที
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

51

นายวิภธู า ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ/ ประธานสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดิ/
กรรมการบริ หารความเสียง
(ได้รับการแต่งตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั เมือวันที 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master of Business Administration in
Management Science, Virginia Polytechnic
Institute and State University
 สถิติศาสตร์บณั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 Advanced Audit Committee Program
(AACP)
 Director Certification Program (DCP)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันศศินทร์
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินและการ
ธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 Director Accreditation Program from Thai
Institute of Directors (IOD) รุ่ น 117/2015

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา

ตําแหน่ ง

2559 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายวาณิ ชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
ทีดี/
กรรมการอิสระ

2558 -ปัจจุบนั
2557 -ปัจจุบนั

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2552 – 2558

รักษาการประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร
กรรมการอิสระ/ ประธานสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดิ/
กรรมการบริ หารความเสียง
Executive Committee
Independent Director / Audit
Committee
กรรมการ
Senior Executive Vice Present –
Managing Director Corporate
Banking

ปัจจุบนั

ไม่มี

ไม่มี

ปัจจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2015 – ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั
2554 – 2556

หน่ วยงาน/บริษทั
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ ง จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ต้นไร้ขอ้ จํากัด
บริ ษทั อักษรเอ็ดดูเคชัน จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี จํากัด
บริ ษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริ ง จํากัด
(มหาชน)

Millcon Steel Industries Plc.
Business Alignment Plc.
Creative Power Co., Ltd.
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

หน้า 124

บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

11.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและ
บริ การ เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง

54

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประวัติการอบรม
 อบรมหลักสูตรการบริ หารแบบ KAIZEN
 อบรมหลักสูตร Successful Formulation 2
Execution of Strategy (SFE) จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 อบรมหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
สําหรับหัวหน้างาน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษทั

2558-ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและบริ การ
เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและ
บริ การเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง
วิศวกรสนาม-ผูจ้ ดั การโรงานผลิต
เสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)

2557-2558
2531-2548
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บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

12.

13.

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง
นางลินจง ศรี สงคราม/
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

นายศรัณย์ เวียงคํามา/
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตและ
บริ การผนังคอนกรี ตสําเร็ จรู ป

อายุ
(ปี )
61

55

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ศิลปกรรมศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ประวัติการอบรม
 อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
(Mini MBA) รุ่ น 64 คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 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.
ประวัติการอบรม
 หลักสู ตรการบริ หารงานก่อสร้างแนวราบและ
การตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง รุ่ น 15
 Strategies for Managing Generation Y. Pruksa
Training School,IT Square,Laksi,Bangkok.
 Finance for Non Finance. Pruksa Training
School,IT Square,Laksi,Bangkok.

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา

ตําแหน่ ง

2541 – ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

2534 – 2541

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

ปัจจุบนั

ผูอ้ าํ นวยการ

2554 -2558
2551 -2554

ผูช้ ่วยรองประธาน
ผูช้ ่วยรองประธาน

หน่ วยงาน/บริษทั
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
BLM group co., ltd.

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
Pruksa Real Estate PCL.
General Engineering PCL.
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บริษัท เจนเนอรั ล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

ชื อ-สกุล/ตําแหน่ ง/
วันทีได้รับการแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

14.

นายพรชัย นุ่นละออง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิตภัณฑ์
เหล็ก
และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
สนับสนุนงานผลิต

56

15.

นางวิสัจจา คชเสนา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

48

ลําดับ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
 หลักสู ตรกระบวนการนําเข้า-ส่งออกภาษี
ศุลกากร
 ปริ ญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้น
(%)
ไม่มี

0.00%
ถือหุ ้น
จํานวน
334 หุ ้น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน
เวลา
2558-ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน/บริษทั

กรรมการ

บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด

2554-2559

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน
ทีปรึ กษาฝ่ ายบัญชี และการเงิน

2537 - 2551

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั พี พลัส พี จํากัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบนั
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายละเอียดเกียวกับการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ทีเกียวข้อง ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริษัทย่อย
บริษัทร่ วม
ลําดับ
ชื อ
GEL
Seven Wire
GEM
GENCI
MCTRIC
1.
นายธิ ติพงศ์ ตังพูนผลวิวฒั น์
/, X, //
/
/
/
2.
ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิ ช
/, //
/
/
/
/
3.
นายโสภณ ผลประสิทธิ
/
4.
นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร
/, //
/
/
/
/
5.
ดร. วิชญะ เครื องาม
/
หมายเหตุ :

WT
/
-

บริษัททีเกียวข้อง
MILL
/
-

X = ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร, / = กรรมการบริ ษทั , // = กรรมการบริ หาร
GEL
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ ง จํากัด (มหาชน)
Seven Wire
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จํากัด
GEM
General Engineering Mauritius Limited
MCTRIC
บริ ษทั แมคทริ ค จํากัด (มหาชน)
WT
บริ ษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
MILL
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
GENCI
บริ ษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จํากัด

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประสบการณ์การทํางาน
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
วันทีได้รับการแต่งตัง
(ปี )
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
หน่ วยงาน
นายอภินนั ทน์ ศรี ปราโมช 58  บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
2551หัวหน้าทีม
บริ ษทั สอบบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปั จจุบนั
ส่ วนงาน
ดี ไอ เอ อินเตอร์
 หลักสู ตร Mini MBA
ตรวจสอบ
เนชันแนล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภายในบริ ษทั
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
จดทะเบียน
ทะเบียนเลขที 5092
และบริ ษทั ที
 หลักสู ตรการตรวจสอบภายใน สมาคม
เตรี ยมจด
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ทะเบียนใน
ตลาด
หลักทรัพย์
หน้าทีหลัก
วางมาตรฐานการปฏิบ ตั ิ งานและสอบทานการปฏิบตั ิ งานเป็ นไปตามมาตรฐานทีวางไว้ สอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะเพือการปรับปรุ งแก้ไข ก่อนนําเสนอผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดของงาน
1) จัด ทําแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่ ว นของหน่ วยรับการตรวจกํากับ ดูแ ล สอบทานการ
ปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
2) จัดทํากระดาษทําการ สรุ ปประเด็นข้อตรวจพบ รวมทังเสนอวิธีการแก้ไขทีเหมาะสม
3) ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามทีได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ
ตรวจนับ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผ่านการอนุ มตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การ
5) ประสานงานกับผูจ้ ดั การหน่วยรับตรวจ เกียวกับกิจกรรมทีทําการตรวจสอบ
6) ควบคุมการจัดทํางบประมาณประจําปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7) ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั

8) ปฏิบตั ิงานอืน ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์ หน้ าที 149
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5 อืนๆ
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
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