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ส่วนที 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  จดทะเบยีนก่อตงัเริมแรก เมือวนัท ี14 กนัยายน พ.ศ. 2505 

โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท  ในชือบริษทั เยนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั ทาํการผลิต

เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง ซึงขณะนนันาํมาใช้แทนเสาเข็มไม ้บริษทัฯไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บอนุญาตใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัท ี28 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวด

วสัดุก่อสร้าง และทาํการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เมือวนัที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั18 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท และทุนชาํระแลว้ 4,588,195,610.65 

บาท แบ่งเป็น 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.85 บาท  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง ผลิตภณัฑ์พืนและผนงัคอนกรีต

สาํเร็จรูป ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และพืนคอนกรีตอดัแรงในทชีนิดไร้คาน  

 

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) ไดริ้เริมการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง โดยเป็นผูน้าํเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมใหม่ๆ ทีมีมาตรฐานเขา้สู่วงการก่อสร้าง บริษัทฯ ไดพ้ฒันาผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพอย่างต่อเนือง เช่น เสาเข็ม

คอนกรีตอดัแรง ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ผลิตภณัฑ์พนืและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป พืนคอนกรีตอดัแรงในทีชนิดไร้

คาน พืนกึงสําเร็จรูปอลัฟ่าทรัส และปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 

TIS/ISO 9001: 2015 และมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

 วิสัยทัศน์  

 เราจะทาํใหก้ารก่อสร้างเป็นเรืองง่าย และใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่าทีสุด 

 พนัธกจิ  

บริษทัฯ มีความมุ่งมนัในการดาํเนินงานใหส้าํเร็จผล โดยผา่นแนวคิด 

 Total Solution Provider : เราจะเป็นศูนยร์วมในการให้บริการและให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ เพือให้ลูกค้า

สามารถควบคุม ตน้ทุน และระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนทีวางไว ้ใหเ้กิดคุณภาพสูงสุด 

 เป็นทหีนึงในใจลูกคา้ : เราจะผลิตสินคา้และให้บริการเพอืทาํให้ลูกคา้ไดรั้บความความพึงพอใจสูงสุด 

 เป้าหมายองค์กร 

บริษทัฯ มีเป้าหมายทาํรายไดเ้ติบโตอยา่งต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่สองเท่าภายในระยะเวลา 5 ปี ขา้งหนา้ เพอืให้บรรลุ

เป้าหมายนี เราได้พฒันาแผนงานทีเหมาะสมในการรองรับโอกาส และเผชิญกับความทา้ทายในโอกาสใน

อนาคตควบคู่ไปกับการเติมเต็มความต้องการทีจาํเป็นของการเป็นองค์กรทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก

แง่มุมของ    การดาํเนินงานของเรา 
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1.2 การเปลยีนแปลงและพฒันาทีสําคญัสําหรับประจําปี 2561 

วนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 3/2561 มีมติเห็นชอบมอบอาํนาจให้

คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริหารมอบหมายให้

เป็นผูด้าํเนินการเกียวกับเรืองการจาํหน่ายหุ้นสามญัทีบริษทัฯ ถือในบริษทั 

ปรินดาจาํกดั (มหาชน) (“ปรินดา”) ซึงดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตซือ

และขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภณัฑ์คอนกรีตและให้บริการบรรทุก

หินและทรายเพือการก่อสร้าง และเป็นบริษทัทีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 4 ลา้นหุ้น (“สีลา้นหุ้น”) สัดส่วนการถือ

ครองหุ้นร้อยละ 17.39 ของจาํนวนหุ้นสามญัทงัหมดจาํนวน 23 ลา้นหุ้น 

(“ยสิีบสามลา้นหุ้น”) มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมถึงเจรจารายละเอียด

ของสัญญาซือขายหุ้น และดาํเนินการอืนๆ ทีเกียวข้องอนัเป็นผลให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ตามความเหมาะสม 

วนัที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในหนังสือสัญญาซือขายหุ้นสามัญของปรินดา 

ระหว่างบริษัทฯ และ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เม็ดทรายค้าวสัดุก่อสร้าง(ผูซื้อ)

จาํนวน 4 ลา้นหุ้น (“สีลา้นหุ้น”) สัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 17.39 ของ

จาํนวนหุ้นสามญัทงัหมด ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงินจาํนวนทงัสิน42 

ลา้นบาท(“สีสิบสองลา้นบาท”) ซึงบริษทัฯ ได้รับเงินจากการจาํหน่ายหุ้น

สามญัของปรินดาดงักล่าวจากหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เม็ดทรายคา้วสัดุก่อสร้าง (ผู้

ซือ) และไดด้าํเนินการโอนหุ้นรวมถึงส่งมอบใบหุ้นสามญัของปรินดาเป็นที

เรียบร้อยแลว้ 

วนัที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 7/2561 มีมติอนุมติัการลงทุนเพิม

เครืองจกัรและงานระบบเพือเพิมกาํลงัการผลิตของเครืองจกัรในโรงงานผลิต

และจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชันคุณภาพพิเศษของบริษัท เซเว่น ไวร์ จาํกัด

(บริษทัยอ่ย) เป็นเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท (“ห้าสิบลา้นบาท”) 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากดั (มหาชน) 

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ไม่มบุีคคลทีมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

2. บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 17.97 ซึงเป็นกิจการทีบริษทัฯ ไปลงทุนและบริษทัฯ ไมมี่อาํนาจควบคุมใดๆ 

 

 

รายชือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอืนๆ  ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

ทนุทีเรียก

ชาํระ 

(ลา้นบาท) 

ตน้ทุนเงิน

ลงทุน 

มูลค่าเงิน

ลงทุน 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

1. General Engineering Mauritius Limited  

 10th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cyber 

city Ebene, Mauritius 

 

ธุรกิจเพือการลงทุน 

 

100.00 

 

0.34 

 

0.34 

 

0.34 

2. บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

44/2  หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์  

ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี  12000 

โทรศพัท ์ 0-2194-0990, 0-2194-0991 

 0-3862-2299, 0-3862-4499 

ผลิตและจาํหน่ายลวด

แรงดึงสูงชันคุณภาพ

พิเศษ 

99.99 280.00 279.99 279.99 

3. บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ 

จาํกดั 

44/2  หมู่ 2  ถ. ติวานนท ์ ต. บางกะดี 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย

เสาเข็มคอนกรีตอัด

แรงหล่อสาํเร็จรูป 

82.50 200.00 165.00 165.00 

99.99% 82.50% 100.00% 45.00% 32.65% 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เซเวน่ 

ไวร์ จาํกดั 

บริษทั เจนเนอรัล 

นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จาํกดั 

General Engineering 

Mauritius Limited 
Wisdom Tree 

Investment (S) PTE 

Limited 

บริษทั แมคทริค 

จาํกดั (มหาชน) 

Millcon Thiha 

GEL Limited 

100.00% 
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บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

ทนุทีเรียก

ชาํระ 

(ลา้นบาท) 

ตน้ทุนเงิน

ลงทุน 

มูลค่าเงิน

ลงทุน 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

อ. เมืองปทมุธานี จ. ปทุมธานี  12000 

โทรศพัท ์ 0-2147-3144, 0-2147-3145 

บริษัทร่วม 

บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชันที 39 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์0-2641-2100  

โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029  

 

รับเหมาก่อสร้างและ

ให้บริการติดตังงาน

ระบบ 

 

32.65 

 

300.00 

 

185.63 

 

158.34 

กจิการร่วมค้า 

บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore 

(048616) 

โทรศพัท ์(65) 6225-1868 

โทรสาร  (65)  3125-7212 

 

กิ จ ก า ร ทํา ธุ ร ก ร ร ม

ลงทุนในต่างประเทศ 

 

45.00 

 

394.80 

 

177.66 

 

150.42 

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลทีมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

2.1  โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลติภัณฑ์ 

 โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ปี  2561 สามารถจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งันี 

ประเภทรายได้ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 970.84 47.83 876.83 49.01 741.47 44.03 

คอนกรีตพิเศษ 886.54 43.68 830.95 46.45 761.32 45.21 

ผลิตภณัฑพิ์เศษ 74.43 3.67 46.45 2.60 73.13 4.34 

ผลิตภณัฑอ์นืๆ  9.63 0.47 8.24 0.46 9.68 0.57 

ผลิตภณัฑเ์หล็ก 6.57 0.32 - - - - 

รวม 1,948.01 95.98 1,762.47 98.51 1,585.60 94.14 

ดอกเบียและส่วนลดรับ 0.15 0.01 0.74 0.05 2.69 0.16 

กาํไรจากการขายเงิน

ลงทุน 

42.00 2.07 - - - - 

เงินปันผลรับ 2.41 0.12 - - 68.27 4.05 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก

บริษทัร่วมและการร่วม

คา้ 

8.51 0.42 - - 4.82 0.29 

รายไดอื้นๆ 28.15 1.39 23.62 1.32 22.55 1.34 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปลียน 

0.46 0.02 2.25 0.13 - - 

รวมรายได ้ 2,029.68 100.00 1,789.08 100.00 1,683.93 100.00 

 

2.2 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

1)  ธุรกจิหลกัของบริษัทฯ 

 ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและให้บริการงานก่อสร้างและติดตงัผลิตภณ์ัของบริษทัฯ โดยผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ มี

ดงัต่อไปนี 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์ ชือผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีต

อดัแรง  

* เสาเขม็เหลียม 

* เสาเขม็รูปตวัไอ (I) 

* เสาเขม็กลมแรงเหวียง 

เป็นเสาทีมีประสิทธิภาพประหยดัเวลา  และ

คา่ใชจ่้ายในการก่อสร้าง 

หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, หา้งสรรพสินคา้, 

โรงงาน, มหาวิทยาลยั, สนามบิน, บา้นจดัสรร  

และงานสะพานเป็นตน้ 

ผลิตภณัฑพื์นและผนงั

คอนกรีต 

* ผลิตภณัฑค์อนกรีตสาํเร็จรูป สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้

สมาํเสมอทงัแผน่ทาํให้การกอ่สร้างเป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว  ตามทีเจา้ของโครงการออกแบบ    

งานโรงงาน, หา้งสรรพสินคา้, อาคารสูง, สนาม

กีฬา เป็นตน้ 

* พืนคอนกรีตอดัแรงในทีชนิด

ไร้คาน 

ใชส้าํหรับพืนทีทีตอ้งการช่วงห่างของเสากวา้ง

กวา่ปกติ และไม่ตอ้งการมีคานรับพืน เพือให้

อาคารมีเสาน้อย   มีพืนทีใชส้อยมากขึน ก่อสร้าง

ไดร้วดเร็ว 

อาคารจอดรถ, พืนอาคารสูง 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)       

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 6 

กลุ่มผลติภัณฑ์ ชือผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

* พืนกึงสาํเร็จรูป ออกแบบเพือใชง้านพืนทีมีช่วงเสากวา้งเกินกว่า

มาตรฐานปกติสามารถทดแทนไมแ้บบ และเป็น

พืนรับนาํหนกัไดต้ามทีผูอ้อก แบบตอ้งการมีความ

รวดเร็วในการติดตงั 

งานโรงงาน, งานสะพาน 

* ผลิตภณัฑค์อนกรีต เสริมใย

แกว้ (GRC) 

นาํใยแกว้มาเสริมในคอนกรีตโดยไม่เสริมเหล็ก 

ทาํชินงานไดรู้ปทรงต่างๆ มีลกัษณะคมชดั 

สวยงาม  นาํหนกัเบา ง่ายตอ่การติดตงั ซึง

คอนกรีตธรรมดาทาํไดย้าก 

สาํหรับลูกคา้ทตีอ้งการใชผ้ลิตภณัฑที์เป็น

ลกัษณะพิเศษเฉพาะ   

* กาํแพงกนัเสียง เป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้ป้องกัน, แก้ไขมลภาวะทาง

เสียงจากการจราจรหรือเครืองจกัร 

ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, อุโมงคท์างลอด,

โรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ 

ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ * ซีเมนตพิ์เศษเดนกา้    

    (DENKA) 

เป็นปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และรับกาํลงัอดัสูง 

ใชใ้นงานติดตงัเครืองจกัร เป็นผลิตภณัฑเ์ดียวจาก

หลายสิบผลิตภณัฑที์ผา่นการทดสอบคุณภาพ  

และอนุมตัิใหใ้ชใ้นการติดตงัเครืองกาํเนิดไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

โรงไฟฟ้าของ EGAT โรงงานไฟฟ้า IPP  และ 

SPP โรงปิโตรเคมี โรงกลนันาํมนั โรงเหลก็ 

โรงงานกระดาษ โรงงานนาํตาล ฯลฯ 

ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จสาํหรับงาน

ฉาบบาง  (Super Skim coat) 

เป็นปูนฉาบผวิบางมีความยึดเกาะสูง ใชส้าํหรับ

ตกแตง่ผนงั, พืนผวิงาน Precast ใหอ้อกมาเรียบ

สวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยดัสีในการทาสี 

ในอาคารสูงทวัไป ในงานผนงัสาํเร็จรูปในการ

ตกแต่งทวัไป 

เคมีภณัฑก่์อสร้าง (ESTOP) มีผลิตภณัฑที์หลากหลายเหมาะสาํหรับงาน

ประเภทตา่ง ๆ เช่น งานกนัซึม งานดูแลพืนผิว

คอนกรีต และงานซ่อมแซม เป็นตน้ 

ใชส้าํหรับการก่อสร้างทุกชนิด 

ผลิตภณัฑ ์STEEL 

(บริษทัฯ เป็นตวัแทน

จาํหน่าย) 

 

 

เหลก็เสน้ 

เหลก็รูปพรรณ 

ความสามารถในการขึนรูป และความทนทานยอด

เยยีมรวมถึงยดืหยุน่ไดดี้ มีคา่จุดครากและการนาํ

ความร้อนทีดี ตลอดจนคุณสมบตัิทีสาํคญัอีกอยา่ง

หนึงทีมีในเหลก็กลา้ไร้สนิม มีความทนทานต่อ

การกดักร่อน 

ใชส้าํหรับการก่อสร้างทุกชนิด 

 

ผลิตภณัฑค์อนกรีต

ผสมเสร็จ 

(บริษทัฯ เป็นตวัแทน

จาํหน่าย) 

- เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต ์หินทราย นาํ และ

นาํยาผสมคอนกรีตทีผสมกนัเบด็เสร็จจากโรงงาน 

รวมถึงบริการจดัส่งไปทีหน่วยงานก่อสร้างโดยรถ

ผสมคอนกรีต 

ใชส้าํหรับงานก่อสร้างทุกชนิดมีลกัษณะพิเศษที

เหมาะสมกบังานก่อสร้างทุกประเภท 

หมายเหตุ: เป็นสินคา้ทีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015  

 

ผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

  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 

ร้อ ย ล ะค ว า ม

พึงพอใจของ

ลูกคา้ 

76.36 79.68 79.58 77.53 79.89 78.13 

หมายเหตุ: 

1) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดม้ีการเปลียนแปลงแบบสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้เพือให้มีประสิทธิภาพมากยิงขนึ 

2) บริษทัฯ ตงัเป้าหมายดา้นประสิทธิภาพในการทาํงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  
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2)  ธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทย่อย 

1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพือการลงทุน ในกิจการร่วมคา้ Wisdom Tree Investment 

(S) PTE. Limited   

2. บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชนัคุณภาพพิเศษ สํานักงานใหญ่ตงัอยู่ที

จงัหวดัปทุมธานี และมีโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชนัคุณภาพพิเศษ ซึงตงัอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศน์ไออาร์พซีี จงัหวดัระยอง โดยมีสายการผลิต ดงันี 

ก) ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เดียว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire) 

ข) ลวดแรงดึงสูงสาํหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands) 

ค) ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire – CW) 

3. บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั  ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริม

เหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวยีง (Spun pile)  

บริษัทร่วม 

1. บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจทางดา้นวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครืองกลใน

แขนงต่างๆ ทีครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลกั คือ งานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทวัไป และงานดา้น

วิศวกรรม ระบบไฟฟ้าและเครืองกลในแขนงต่างๆ ทีครบวงจร โดยแบ่งเป็นงานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทวัไป 

และงานดา้นวศิวกรรมระบบไฟฟ้าและเครืองกล โดยมีลกัษณะงานในการก่อสร้างสิงปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ 

ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย ์อาคารทีอยู่อาศยั สถาบนัการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งาน

ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา เป็นตน้ และบริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) ให้บริการตงัแต่งานสถาปัตยกรรม การ

สือสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุขาภิบาล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อีกดว้ย 

กจิการร่วมค้า 

1. บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จดัตงัขึนในประเทศสิงคโปร์ เพือประกอบธุรกิจการลงทุนใน

กิจการร่วมคา้เพอืประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 

 

2.3  การตลาดและการแข่งขัน 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 ในปี 2562 นี ภาคการก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนืองจากปี 2561 ทีผ่านมา โดยแนวโน้มมีการปรับตวัขึนราวร้อย

ละ 6.5 เทียบกบัปี 2561 คิดเป็นมูลค่าก่อสร้างรวม 1.38 ลา้นลา้นบาท โดยการก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ 9 

เทียบกบัปี2561 หรือคิดเป็นมูลค่า 8.15 แสนลา้นบาท ซึงเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพืนฐาน โดยเฉพาะ

โครงสร้างพืนฐานดา้นคมนาคมทงัขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และการก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะเติบโตราวร้อยละ 3.5 

หรือคิดเป็นมูลค่า 5.6 แสนลา้นบาท ซึงเป็นผลมาจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าและโครงการอาคาร

พาณิชยกรรมประเภทสํานักงานและการใช้งานอเนกประสงค์เป็นหลกั สําหรับกลุ่มบริษทัรับเหมาทีเน้นงานก่อสร้าง

ภาคเอกชน คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตของรายไดโ้ดยเฉลียร้อยละ 2-3 เทียบกบัปีทีผ่านมา ตามการเติบโตของโครงการ

ขา้งตน้ สําหรับราคาวตัถุดิบหลกัทีมีผลต่อการผลิตสินคา้ ในส่วนของปูนซีเมนต์ยงัมีแนวโน้มการปรับตัวสูงขึนอย่าง

ต่อเนืองอยู่ทีร้อยละ 1-3 ตรงกนัขา้มกบัราคาของเหล็กเส้นทีปรับตวัลดลงอย่างต่อเนืองตามแรงกดดนัจากกาํลงัการผลิต

เหล็กส่วนเกินจากประเทศจีน นอกจากนี ปัจจยัด้านการจา้งแรงงานในภาคการผลิตยงัคงมีปัญหาขาดแคลนแรงงานอยู ่
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เนืองจากคาดการณ์วา่ในช่วงปี 2562-2563 นี ความตอ้งการดา้นแรงงานจะเพมิขึนปีละ 40,000-110,000 คนตามการขยายตวั

ของการก่อสร้าง และตน้ทุนการจา้งแรงงานคาดวา่จะสูงขึนตามปริมาณความตอ้งการแรงงานทีเพมิขึนขา้งตน้ 

ซึงจากปัจจยัดงัทีกล่าวมานี คาดวา่ผูป้ระกอบการภาคเอกชนจะเน้นพิจารณาการเลือกวสัดุในการก่อสร้างโครงการที

สนับสนุนการลดตน้ทุนการก่อสร้าง เช่น การใช้วสัดุทดแทน หรือการก่อสร้างด้วยนวตักรรมใหม่ๆทีทาํให้การทาํงาน

รวดเร็วและสะดวกมากยงิขึน รวมทงัการลดปริมาณการใชแ้รงงานอยา่งต่อเนืองโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารก่อสร้าง

ทงัสาํเร็จรูปและกึงสาํเร็จรูปเขา้ทดแทนบางส่วน ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการยงัคงมุ่งเน้นทางดา้นราคาและคุณภาพ เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

 กลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1.  ผูรั้บเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือกลุ่มบริษทัทีมีศกัยภาพในการเขา้ประมูลงานขนาดใหญ่  เช่น อาคารสูง   

และงานสาธารณูปโภค 

2.  เจา้ของโครงการ คือกลุ่มลูกคา้ทีเป็นเจา้ของโครงการ ทีเนน้ซือวสัดุในการก่อสร้างจากผูผ้ลิต

และใหก้ารบริการติดตงัโดยตรงโดยไม่ผา่นบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง เพราะ

มีความรู้และเชือมนัในคุณภาพของสินคา้  

3.  สถาปนิกและวศิวกรทีปรึกษา คือกลุ่มผูอ้อกแบบและคาํนวณแบบ รวมถึงควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ขอ้ตกลง โดยกลุ่มลูกคา้นีเป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจในการใช้

ผลิตภณัฑน์นั ๆ เป็นอยา่งดี และสามารถจะแนะนาํเจา้ของโครงการใหใ้ช้

ผลิตภณัฑไ์ด ้

 

กลยุทธ์การขายและการตลาด 

1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และการให้บริการ 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเลือก วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทีมุ่งเนน้นวตักรรม เพือตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ของลูกคา้ รวมถึงดว้ยการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิตอลมาประยกุต์ใชใ้นพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ

บริหารงาน ทงันีวตัถุประสงคเ์พอืรักษาตาํแหน่งผูน้าํของธุรกิจในยคุดิจิตอล 4.0 และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอืนๆ

รวมถึงการมุ่งเน้นการบริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) ซึงประกอบไปด้วยเรืองของกลุ่มสินคา้ที

ครอบคลุมการก่อสร้างตงัแต่กระบวนการแรกจนจบและการมีทีมงานทีมีความรู้และความชาํนาญในการให้คาํปรึกษาแก่

ลูกคา้แบบเฉพาะเจาะจง  

2) กลยทุธ์การกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 บริษัทฯ เน้นการจัดจําหน่ายสินค้าโดยการขายตรงผ่านฝ่ายขายทีมีความรู้ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพพร้อม

ประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ เพือตอบโจทย์ความตอ้งการทีแทจ้ริงของลูกคา้ได้ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มเจา้ของ

โครงการ กลุ่มบริษทัผูรั้บเหมา กลุ่มบริษทัผูอ้อกแบบ และกลุ่มบริษทัทีปรึกษาโครงการ 

3) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 บริษทั ฯ มุ่งเน้นดา้นการสร้างประสบการณ์ทีดีแก่ลูกค้าตงัแต่เริมติดต่อกบัทางบริษทั จนกระทงัถึงกระบวนการ

บริการหลงัการขายเพือเพิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้รายสําคญั (Key account) โดยมีทีมงานขาย ทีมการตลาดและทีม

วิศวกรทีใหค้าํปรึกษากบัลูกคา้ในดา้นการก่อสร้าง ดูแลลูกคา้เพือนาํไปสู่การเป็นคู่คา้ในระยะยาวขององคก์ร  
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สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

    บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างทีมีความแข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์ทียาวนานกว่า 56 ปี รวมทงัการมุ่งเน้นการ

พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนือง โดยเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ในลาํดบัต้นของธุรกิจผลิตภณัฑ์ประเภทนันๆซึงในปี 2561 มี

จาํนวนคู่แข่งขนัรายหลกัดงัปรากฏในตารางดา้นล่าง 

 

จํานวนคู่แข่งขันรายหลกั 

ผลิตภัณฑ์ 
จํานวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

2561 2560 2559 2558 

ผลิตและจาํหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง  13 13 10 10 

 ผลิตและติดตงัผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป  5 5 14 12 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อาร์.ซี 4 4 4 2 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในทีชนิดไร้คาน  6 6 5 5 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษเดนกา้ 12 12 12 12 

 

2.4  การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

1) การผลิต  

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ จดทะเบียนสาํนกังานและสาํนกังานสาขา รวมกนัทงัหมด 3 แห่ง ดงันี 

1) สาํนกังานใหญ่  

 ตงัอยูท่ี 44/2 หมู่ท ี2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  

2) สาํนกังานสาขา (1)  

 ตงัอยูท่ี เลขที 99, 99/1-5 หมู่ท ี4 ตาํบลเชียงรากนอ้ย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

3) สาํนกังานสาขา (2)   

 ตงัอยูเ่ลขท ี99/9 หมู่ท ี1 ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
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กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติจริง 

การผลิต 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กาํลงั 

ปริมาณการ

ผลิตจริง 

อตัรา ปริมาณ กาํลงั 

ปริมาณการ

ผลิตจริง 

อตัรา ปริมาณ กาํลงั 

ปริมาณการ

ผลิตจริง 

อตัรา ปริมาณ กาํลงั 

ปริมาณการ

ผลิตจริง 

อตัรา ปริมาณ 

การผลิต การใช ้ การผลิต การผลิต การใช ้ การผลิต การผลิต การใช ้ การผลิต การผลิต การใช ้ การผลิต 

เตม็ที กาํลงัผลิต เพมิขึน เตม็ที กาํลงัผลิต เพมิขึน เตม็ที กาํลงัผลิต เพมิขึน เตม็ที 
กาํลงั

ผลิต 
เพมิขึน 

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

ผลิตภณัฑ์

เสาเขม็

คอนกรีตอดั

แรง  

(ลบ.เมตร) 227,550 145,694 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) 

ผลิตภณัฑพื์น

คอนกรีตอดั

แรงในทีชนิด

ไร้คาน  

(ตร.เมตร) 600,000 434,783 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) 

ผลิตภณัฑจี์.

อาร์.ซี.  
(กิโลกรัม) 2,500,000 1,236,228 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 

ผลิตภณัฑ์

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

ผลิตภณัฑพื์น

และผนงั

คอนกรีต

สาํเร็จรูป  

(ตร.เมตร) 924,000 433,456 46.91 3.15 924,000 420,199 45.48 3.90 700,000 404,434.12 57.78 72.84 700,000 233,997 33.43 (13.83) 
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2) การจัดหาวตัถุดิบในการผลิตเพือจําหน่าย 

      ในปี 2561 วตัถุดิบประมาณร้อยละ 99 บริษทัฯ จดัซือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ สําหรับสินคา้ทีสงัซือจากต่างประเทศ 

บริษทัฯ สามารถหาทดแทนไดจ้ากผูผ้ลิตอืนในประเทศ และวตัถุดิบทีซือในประเทศ บริษทัฯ สามารถหาทดแทนไดเ้นืองจากมีผู ้

จาํหน่ายหลายราย 

 ราคาวตัถุดิบในปีนีมีราคาปรับตวัเพมิขึนกว่าปีก่อน อนัเนืองมาจากราคาวตัถุดิบมีการปรับสูงขึนซึงมีผลมาจากความผนั

ผวนของตน้ทุนวตัถุดิบ และความผนัผวนของเศรษฐกิจทงัในประเทศและต่างประเทศทีทาํให้ผูจ้ดัจาํหน่ายตอ้งปรับราคาสินคา้

ให้เหมาะสม เพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทีเปลียนแปลงไป มีผลทาํให้ตน้ทุนการสังซือวตัถุดิบของบริษทัฯ ใน

ปีนีมีราคาเพมิขึน แต่บริษทัฯ ยงัไดรั้บโอกาสในการต่อรองราคาวตัถุดิบให้มีราคาทีตาํลงจากราคาวตัถุดิบในตลาด  

 อย่างไรก็ดีบริษทัฯ ไดว้างแผนการจองราคาวตัถุดิบกับผูผ้ลิตเพอืรองรับโครงการทีบริษทัฯ จะเสนอราคา เพือป้องกนั

ความเสียงจากราคาทีมีความผนัผวน และการสังซือวตัถุดิบเพือสาํรองการผลิตประจาํวนั นอกจากนีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่

ทมีีเครดิตทางการคา้ทีดี สร้างความเชือมนัและจดัเตรียมวตัถุดิบให้เพียงพอ  

 อีกทงัในปี 2561 บริษทัฯ มีการพฒันาระบบการจดัจา้ง เพือให้เกิดประสิทธิภาพ และมาตรฐานไปในทิศทางทีดีขึน ซึงใน

ปี 2561 บริษทัฯ ได้ดาํเนินการศึกษาตน้ทุนการขนส่ง เพือนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์ในกาํหนดราคากลาง และนาํไปสู่กระบวนการ

จดัการประมูล  

 

3) จํานวนผู้ผลติวตัถุดิบหลัก 

ปนูซีเมนต ์ ซือจากผูจ้าํหน่าย 2 ราย 

เหลก็เส้น PC Wire / PC Stand ซือจากผูจ้าํหน่าย 4 ราย 

เหลก็เส้น  ซือจากผูจ้าํหน่าย 4 ราย 

หินทราย ซือจากผูจ้าํหน่าย 3 ราย 

การสงัซือจากผูจ้าํหน่ายขึนอยูก่บัคุณภาพราคาและเงือนไขทางการคา้ 

 

4) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

เนืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัฯ ผลิตวสัดุก่อสร้าง จึงอาจจะมีมลภาวะเกิดขึนคือ ฝุ่ น เสียง และเศษวสัดุอุตสาหกรรม โดย

บริษทัฯ ตงัอยูใ่นพนืทโีซนทีสามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซีเมนตไ์ด ้บริษทัฯ ไดมี้มาตรการป้องกนัแกไ้ขในเรืองของ

ฝุ่ นและเสียง มีการพฒันาเครืองจกัรเครืองมือ ศึกษาเทคนิคในการลดฝุ่ น เสียง อีกทงัสถานทีผลิตตงัอยู่ห่างไกลจากสถานที

ขา้งเคียง บริษทัฯ มีหน่วยงานความปลอดภยั เพือดูแลดา้นความปลอดภยัและสิงแวดลอ้มในโรงงาน บริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง

คุณภาพ ISO 9001:2015 ซึงจะรวมถึงการควบคุมมลภาวะสภาพการทาํงาน เรืองเสียง แสงและฝุ่ นดว้ย สาํหรับเศษวสัดุทีไม่ใช้

แลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการกาํหนดระเบียบกฎเกณฑใ์ห้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัในการกาํจดัสิง

ปฏิกูลหรือวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

บทบญัญติัเทศบาลตาํบลบางกะดี เรือง การควบคุมกิจการทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน จึงได้ประกาศนโยบาย เรือง 

สิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั ความปลอดภยัในการทาํงาน ดงันี 

1)  สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทงัหมด บริษทัฯ ตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้กาํหนดต่างๆ ใน

เรืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้ม ในกรณีทีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัใชใ้นบริษทัฯ 
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2)  บริษทัฯ จะตระหนกัในเรืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ ในการทาํงานของพนกังานทุกคน ไม่ว่าในlถาน

ทีทาํงาน หรือในการดาํเนินธุรกิจของพนกังานในบริษทัอืนๆ รวมไปถึงคนอืนๆ ในขณะทีพวกเขาอยู่ในสถานทีบริษทั

นนัๆ 

3)  ระบบการจดัการไม่ไดเ้ป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกนัอบุติัเหตุ, โรคทีเกิดจากการทาํงาน และปกป้องสิงแวดลอ้ม

เท่านัน แต่ยงัรวมถึงการจดัเตรียมทรัพยากร และงบประมาณทีจาํเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริมวฒันธรรมความ

ปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้มในสถานทีทาํงานโดยการแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนและดาํเนินการตามขอ้ตกลง

อยา่งจริงจงัและต่อเนือง 

4)  ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้ม เป็นวิธีทีบริษทัฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการเพิม

ประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดาํเนินการอย่างต่อเนือง ดงันันบริษทัฯ มุ่งมนัในการบงัคบัใช้ระบบการจดัการด้าน

ความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้ม ในการระบุ ประเมินผลและการควบคุมอนัตราย และความเสียงในดา้น

ความปลอดภยัด้านอาชีวอนามัย และมลภาวะทางสิงแวดลอ้ม เราจะพฒันาระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและ

สิงแวดลอ้มในการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และรายงานผล การดาํเนินการและการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

5)  การพจิารณาการเปลียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนาํระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้มมา

เป็นส่วนหนึงในการร่วมประเมินการเปลียนแปลงทุกครัง 

6)  บริษทัฯ จะรับผดิชอบต่อสงัคม โดยบริษทัฯ ใหส้ญัญาว่าจะดาํเนินการป้องกนัสภาพแวดลอ้ม ใช้วตัถุดิบอย่างรู้คุณค่าและ

ใช้พลังงานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพือลดการปล่อยมลภาวะ จัดการของเสีย และนําของเสียกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 

7)  การตรวจสอบระบบความปลอดภยัสุขภาพอนามยั และสิงแวดลอ้มจะดาํเนินการอยา่งสมาํเสมอรวมไปถึงการระบุสิงทีไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด และพยายามหาช่องทางในการพฒันาปรับปรุงใหด้ีขึน 

8)  บริษทัฯ จะนาํระบบปฏิบติัการงานทีดีเลิศในเรืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้มมาประประยุกต์ใช้ใน

องคก์รและใหพ้นักงานทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านีโดยการฝึกอบรม การตรวจสอบให้คาํปรึกษาแนะนาํ

และอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 

9)  พนกังานทุกคน ผูรั้บเหมา และผูรั้บเหมาช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามวิธีการ และระเบียบต่างๆตามทีกาํหนด

ในระบบการจดัการด้านความปลอดภยัสุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานประจาํ ด้วยความปลอดภัย 

สุขภาพอนามยั และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คาํนึงถึงการอยู่ร่วมกนักบัสังคมและ

ชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกนั เพือการพฒันาอย่างยงัยืน ซึงได้มีการประกาศนโยบาย เรือง ธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม สถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม เมือวนัท ี18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทงัชุมชนใกลเ้คียงทราบโดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัด

ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเรืองธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผา่นเกณฑก์ารประเมินการมีธรร

มาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือวนัท ี19 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

2.5  งานทียังไม่ได้ส่งมอบ   

  ณ วนัสินสุดของงบการเงินรวม บริษทัฯ มีสญัญาการขายและบริการ ซึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ ดงันี 

 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

จาํนวนทียงัไม่ไดส่้งมอบ 1,850.62 1,982.46 1,755.50 
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3.  ปัจจัยความเสียง 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง ไดพิ้จารณาประเด็นความเสียงของปี พ.ศ.2561 ซึงสามารถสรุปประเด็นทีน่าสนใจ 

ดงัต่อไปนี  

 

ความเสียงจากการดําเนินงาน 

1) ความเสียงจากการประกอบธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market)  

 ดว้ยเหตุทธุีรกิจสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Market) มีมาตรฐานเดียวกนัทวัโลก ทาํให้ราคาของสินคา้โภคภณัฑถู์ก

กาํหนดโดยอปุสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก เมือราคาสินคา้โภคภณัฑมี์การเปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัทวัโลก จะส่งผล

ทาํใหก้าํไรขึนลงตามภาวะเศรษฐกิจ เมือตลาดเป็นช่วงขาขึนความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงขึน บริษทัฯ จะมีกาํไรอยา่งมาก แต่

หากตลาดเป็นช่วงขาลงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะลดลงอย่างมาก  ซึงอาจสวนทางกบักาํลงัการผลิตทียงั

สูงต่อเนืองจากช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ทาํให้เกิดภาวะสินคา้ลน้ตลาด (Oversupply)  กาํไรของบริษทัฯ อาจลดลง 

 ทงันีบริษทัฯ จึงมีแนวทางการจดัการความเสียงโดยมีการติดตามการเสนองานลูกคา้โดยใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์ Sales 

force ในการบริหารการขาย การให้บริการลูกคา้แบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพือสร้างมูลค่าเพิมให้กบัสินคา้รวมถึง

การขยายตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพอืลดความเสียงดงักล่าวทีอาจจะเกิดขึน 

 

2) ความเสียงด้านนวัตกรรมใหม่ทําให้ทดแทนสินค้าเดิม 

 ทา่มกลางสภาวะการแข่งขนัทีรุนแรงและเขม้ขน้ของโลกไร้พรมแดนกดดนัใหอ้งคก์รตอ้งคิดคน้เพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั นนัคือการสรรหานวตักรรมใหม่ๆ เพือสร้างให้ลูกคา้เกิดพฤติกรรมหนัมาใชสิ้นคา้และบริการ จึงทาํใหน้วตักรรม

กลายเป็นเครืองมือใหม่ทางยทุธศาสตร์ของการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงตลอดปีทีผา่นมาราคาสินคา้    โภคภณัฑใ์นตลาดโลกได้

ปรับตวัลดลงอยา่งมาก มีการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หากบริษทัฯ ไม่มีการปรับปรุงสินคา้ทมีีอยูเ่ดิมให้เป็นทียอมรับของกลุ่ม

ลูกคา้ทเีป็นเป้าหมายแลว้ อาจมีสินคา้ใหม่มาทดแทนได ้

 บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยขีนัสูงในการพฒันาสินคา้และบริการทีมีมูลค่าเพมิสูง เพือเพิมยอดขาย 

โดยมีการจดัตงัแผนก Product Development เป็นการทาํงานร่วมกบัแผนกผลิตทีเกียวขอ้ง เพือการกาํหนดทิศทางของนวตักรรม

ใหม่ การมองหาความแตกต่างของสินคา้ การพฒันาต่อยอดนวตักรรมทางธุรกิจ มุ่งเน้นการพฒันารูปแบบธุรกิจโดยการสร้าง

ภาพลกัษณ์และตราสินคา้ให้กบับริษทัฯ ให้เป็นทีจดจาํมากขึน เพอืใหเ้กิดการเปลียนแปลงในทางทีดี เป็นการสร้างสรรคธุ์รกิจ

ของบริษทัฯ นาํไปสู่สากล 

 ทางบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัทางมหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศจดัทาํ (MOU) ร่วมกนั เพอืร่วมพฒันาดา้นงานวิจยั และ

แลกเปลียนองคค์วามรู้ทีจะนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในดา้นวศิวกรรมและดา้นการศึกษา รวมถึงดา้นบุคลากรทีจะ

มีการรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานและทาํงานร่วมกบัทางบริษทัฯ ในอนาคต 

 

3) ความเสียงเกียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพือรองรับการเติบโตใน

อนาคต  

 เพือเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงปรับปรุงระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจอยา่งต่อเนือง อาทิ มีการเตรียมกาํลงัพลเพือรองรับการขยายงานโดยใชว้ิธีการ

ประเมินการกําลังพลและมีการพัฒนาความสามารถพนักงาน รวมถึงมีการทดลองวางระบบการบริหารพนักงานทีมี

ความสามารถสูงของบริษทัฯ โดยจะดูแลพนกังานเป็นองคร์วม ทงัเรืองค่าจา้งผลตอบแทน ความเติบโตการพฒันา รวมทงัการ
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มอบหมายงานทีเหมาะสมกบัความสามารถของพนกังานดว้ยในส่วนของการพฒันาความสามารถพนกังานพนกังานแต่ละระดบั

จะไดรั้บการพฒันาความรู้ทางดา้นธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีทีมงาน HRD (Human Resource Development) เพือพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์เพิมพูนคุณสมบติัในตวัพนกังาน การฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั โดยไดจ้ดัหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัพนักงานในแต่ละระดบั 

รวมถึงหลกัสูตรพฒันาทกัษะดา้นภาวะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม เพือรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต 

 

4) ความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 ความเสียงด้านการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับของบริษทัฯ นันครอบคลุมถึงความเสียงทีจะไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบภายนอก และภายใน อาทิ กฎหมายนโยบายรัฐบาลการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณ ซึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัเหล่านี

มีโอกาสเปลียนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบติัตามไม่ครบถว้นอาจส่งผลกระทบต่อชือเสียงของบริษทัฯ การ

ลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได ้

 ในปี 2558 สภานิติบญัญติัแห่งชาติผ่าน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบบัที 3) พ.ศ.2558 ซึงเป็นการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจริตโดยเพิมบทลงโทษให้รุนแรงขึน ซึง

สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ทีให้ความสาํคญัในเรืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั และปลูกฝังเป็นวฒันธรรมองคก์ร   

  การทุจริตคอร์รัปชันนันก่อให้เกิดผลเสียมากมายต่อการดาํเนินธุรกิจ อาทิ เกิดค่าใช้จ่ายทีสูงเกินกว่าทีควรเป็นเกิด

ความไม่ยุติธรรมต่อคู่คา้รายอืน ลูกคา้ขาดความไวว้างใจในสินคา้และองคก์ร ดงันันตงัแต่ปี 2559 ปัจจุบนั บริษทัฯ จึงจดัทาํ

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Anti-corruption) และมีการสือสารใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทราบ

และปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ในเรืองคุณธรรมจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัฯเพือสร้างความ

ตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกนัในเรืองการทุจริตคอร์รัปชนัเพือสนบัสนุนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ

ทจุริตคอร์รัปชนั ซึงจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็นคู่คา้ให้ความสนใจทีจะทาํธุรกิจกบัองคก์รเพราะเชือมนัว่าจะไดรั้บ

ความเป็นธรรมต่อคู่คา้อยา่งเท่าเทียม และลูกคา้ให้ความไวว้างใจในการซือสินคา้และบริการทีมีคุณภาพ 

  นอกจากการสือสารนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัภายในองคก์รเพอืการปฏิบติัอยา่งสมาํเสมอแลว้นนั บริษทัฯ 

ยงัไดแ้สดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ขยายแนวคิดนีออกไปยงับริษทัฯ ต่าง ๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจให้ร่วมกนันาํหลกัการ

และแนวคิดการปฏิบติัตวัเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการเพอืพฒันาชุมชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม เป็นการขยาย

ผลออกสู่สงัคมในวงกวา้ง อนัจะนาํมาซึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งยงัยนื 

 

5) ความเสียงอันเกิดจากการเชือมต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขัดข้อง และจากการบุกรุกโจมตีจาก

ภายนอก   

 เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสําคญัในฐานะกลไกอนัทรงพลงัใน การขบัเคลือนการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ทุกกิจกรรมทีเกิดขึนภายในจึงลว้นมีความเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศแทบทงัสิน ในแต่ละวนัขอ้มูลมหาศาลถูก

ส่งผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพืออาํนวยความสะดวกให้แก่กบัการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ “ขอ้มูล” ถือได้ว่าเป็น

ทรัพยสิ์นอนัทรงคุณค่ามหาศาล หากขอ้มูลอยูใ่นสภาวะเสียงต่อการถูกล่วงละเมิด ถูกทาํใหเ้สียหาย และถูกนาํไปใชใ้นทางทีผิด 

เช่น การเชือมต่อระบบเครือข่ายเกิดขดัขอ้ง ไม่สามารถใชง้านระบบงานของบริษทัฯ ผา่นเครือข่ายอนิทราเน็ตได ้ระบบเครืองแม่

ข่ายหรือลูกข่ายติดไวรัสและแพร่กระจายสู่เครืองอืนๆ ทงัหมดในเครือข่าย การถูกแกไ้ขหรือเปลียนแปลงขอ้มูล หรือรูปภาพบน 

Web Site ของบริษทัฯ การถูกโจรกรรมขอ้มูลทีเป็นความลบัทงัจากบุคคลภายในและภายนอกบริษทัฯ โดยเจตนาหรือไม่เจตนา

ก็ตาม ฯลฯ ปัญหาดงักล่าวหากเกิดขึน จะทาํให้การทาํงานของเจา้หน้าที ผูบ้ริหารงานของบริษทัฯ และบุคคลภายนอกไม่

สามารถเขา้ใช ้Web server หรือคน้หาขอ้มูลทตีอ้งการได ้ทาํให้เกิดความเสียหายต่อการดาํเนินธุรกิจ 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)       

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 15 

 บริษทัฯ จึงมีแนวทางการจดัการควบคุมและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ได้แก่ การตรวจสอบระบบเครือข่ายสือสารหลกั 

การติดตงัระบบเครือข่ายเพือป้องกันและเตือนภยั การจดัทาํแผนหรือขนัตอนปฏิบติัทีจาํเป็นตามลาํดบั การตรวจสอบ Policy 

และ Log ของระบบป้องกนั การบุกรุกระบบเครือข่าย การติดตงัระบบป้องกนัไวรัสกบัเครืองแม่ข่าย รวมทงัการอพัเดทขอ้มูล

ไวรัสอยา่งสมาํเสมอ 

 

ความเสียงด้านการผลิต 

1) ความเสียงด้านการควบคุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ 

 ดว้ยธรรมชาติของการจาํหน่ายเสาเข็มและแผน่ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูปของบริษทัฯ มีความจาํเป็นทีตอ้งผลิตตามคาํสงั

ของลูกคา้ทาํใหค้วามสามารถในการควบคุมตน้ทุนเป็นไปไดย้ากและไม่เกิดการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) รวมถึง

ปัจจยัเสียงตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน โดยเริมตงัแต่ระบบการจดัหาวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการผลิตการขนส่งไปจนถึงการ

ขายและการจดัส่งสินค้าและบริการ เพราะหากกระบวนการจดัการห่วงโซ่อุปทานเกิดความไม่สอดคลอ้งกนัในสายห่วงโซ่

อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจของลูกคา้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินการ และจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ต่อไปในการบริหารจดัการ ทงันีบริษทัฯ จึงมีแนวทางการจดัการความเสียงโดยมีการใชร้ะบบ ERP เขา้มาช่วยในการควบคุม

ราคาตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่าว 

 

2) ความเสียงด้านการหาวัตถุดิบ  

 วตัถุดิบทีบริษทัฯ ใชใ้นการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใชว้ตัถุดิบทงัหมดเป็นวตัถุดิบทีผลิตในประเทศ เมือราคา

วตัถุดิบปรับตวัสูงขึนทาํให้ตน้ทุนสูงขึนสิงทีตามมาคือการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วงเวลา วตัถุดิบบางรายการเป็นการขาย

แบบผูกขาดทาํใหก้ารต่อรองเป็นไปไดน้อ้ยในกรณีนีบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารของราคาและแหล่ง

วตัถุดิบอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนการซือวตัถุดิบอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการผลิต มีการซือวตัถุดิบล่วงหน้าหากมี

สญัญาณการขาดแคลน มีการจดัหา Supplier สํารองเพือรองรับกรณีฉุกเฉิน นอกจากนีบริษทัฯ เป็นทีเชือถือของบริษทัฯ ผูผ้ลิต

วตัถุดิบ และการจดัซือในแต่ละครังมีปริมาณทีสูงมากทาํใหผู้ผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบให้บริษทัฯไดเ้พียงพอและทนัเวลาทีบริษทัฯ

ตอ้งการใช ้

 

3) ความเสียงด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า 

 ปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขนัของตลาดการคา้มีการแข่งขนัอยา่งสูง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความหลากหลายและ

เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูผ้ลิตจึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพของสินคา้ให้เป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกทงัตอ้งเป็นผูน้าํ

ในการพฒันาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเพือโน้มน้าวจิตใจของผูบ้ริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้าทีได้พฒันาขึนมาใหม่นี ใน

สภาวะการตลาดทีแข่งขนัอยา่งรุนแรงนี สินคา้ทีมีคุณภาพเป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านนัจึงจะยนืหยดัอยู่ในตลาดและพฒันา

อยา่งยงัยนืได ้ตอ้งมีสินคา้ทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกคา้ของตนทงัในดา้นปริมาณและคุณภาพ

โดยการควบคุมคุณภาพทุกขนัตอนของการดาํเนินงาน 

 ดงันนับริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้การอบรมเรืองสินคา้ของบริษทัฯ อยา่งต่อเนืองให้ไดม้าตรฐานแก่พนกังานรายไตรมาสมี

การตรวจสอบคุณภาพสินคา้และบริการโดยมีเกณฑท์ีเขม้งวดมากขึนนอกจากทางด้านคุณภาพ ทางบริษัทฯ ยงัคาํนึงถึงการส่ง

มอบงานใหท้นัตามกาํหนดลูกคา้ โดยไดก้าํหนดออกมาเป็นนโยบายในปีนี และการยดึมนัในสญัญาทีให้กบัลูกคา้ 
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4) ความเสียงการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงทีเพมิขึน 

 โลกของเรารวมถึงประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ จาํนวนประชากรในวยัทาํงานเริมลดลง ซึงอาจทาํให้เกิด

ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต ธุรกิจทีตอ้งพงึพาแรงงานจาํนวนมากยอ่มไดรั้บผลกระทบอาจเกิดการแยง่ชิงแรงงานในบาง

พนืทแีละการปรับขึนค่าแรงได ้รวมถึงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างก็เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ช่นกนั 

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะสายช่างในประเทศไทยดงักล่าวทาํให้ผูป้ระกอบการหลายรายเริมมองหาเทคโนโลยี

การก่อสร้างแบบสาํเร็จรูปทีช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดการใชแ้รงงาน  

 บริษทัฯ มองเห็นถึงความเสียงของการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงทีเพิมขึน จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรมการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานต่างๆ เพือใหห้น่วยงานภายนอกรู้จกับริษทัฯ รวมถึงมีโครงการรับนกัศึกษาเขา้

ฝึกงานและทาํงาน 

 ทางบริษทัฯ ไดส้รรหาว่าจา้งแรงงานต่างดา้ว (MOU) ทมีีฝีมือ เขา้มาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เพอืทดแทนแรงงานที

ขาดแคลน รวมถึงไดร่้วมมือกบัทางมหาวิทยาลยัชนันาํของประเทศจดัทาํ (MOU) ร่วมกนั เพือร่วมพฒันาดา้นงานวิจยั และ

แลกเปลียนองคค์วามรู้ทีจะนาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในดา้นวศิวกรรมและดา้นการศึกษา รวมถึงดา้นบุคลากรทีจะ

มีการรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานและทาํงานร่วมกบัทางบริษทัฯ ในอนาคต 
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4.  ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ   

4.1)  ทรัพย์สินถาวรหลัก 

รายละเอียดและมูลค่าทางบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของงบการเงินรวม ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีดงันี (หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภททรัพยสิ์น 
มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ผูถื้อกรรมสิทธิ 

มูลคา่สุทธิทาง

บญัชี หมายเหตุ 

(ลา้นบาท) 

1. ทีดนิและส่วนปรับปรุงทีดนิ    

1. ทีดินบริเวณทีตงัโรงงาน 

 เนือที 5ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา       

 ตงัอยูเ่ลขที 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์

 ต.บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 1.87 ทีตงัสาํนกังานใหญ่ 

2. ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน  

 โรงงานเชียงรากนอ้ย 

  เนือที 131 ไร่ 1 งาน 5.4 ตารางวา 

   ตงัอยู ่ต.เชียงรากนอ้ย  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 656.92 ที ดิ น บ า ง ส่ ว น ไ ด้ถูก จ ด จํา น อ ง เ พื อ ใ ช้ เ ป็ น

หลักประกันสําหรับวงเงินสินเชือจากสถาบัน

การเงิน 

3. ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน  

     โรงงานเชียงรากนอ้ย 

     เนือที 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 

     ตงัอยู ่ต.เชียงรากนอ้ย  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

 

 

 

100.15 

 

 

 

บริษัทย่อย ซือจาก บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

ในราคา 130.00 ลา้นบาท เพือใชใ้นการก่อสร้าง

อาคารโรงงานเสาเข็มสปัน  มีกาํไรระหว่างกัน 

29.85 ลา้นบาท  

4. ทีดินบริเวณทีตงัโรงงาน 

     เนือที 2 ไร่ 3 งาน 88  ตารางวา 

     ขา้งเคียงเลขที  44/2  หมู่  2  ถ. ติวานนท ์  

 ต. บางกะดี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 

 บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 5.30  

5. ทีดินบริเวณทีตงัโรงงาน 

 เนือที  74  ไร่  2 งาน 18  ตารางวา 

 44/2 หมู่ 2 ถ. ติวานนท ์ต. บางกะดี  

 อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 

นายชยัรัตน ์ลาภทรงสุข - เป็นทีดินมีสญัญาเช่ากบันายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข 

6. - ทีดินเพือสร้างโรงงาน     

 เนือที  40  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา    

 ต. บา้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 292.72 ใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าทาํโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงเปิด

ดําเนินงานในปี 2561 ถูกจดจํานองเพือใช้เป็น

หลักประกันสําหรับวง เงินสินเชือกับสถาบัน

การเงินของบริษทัยอ่ย 

    - ส่วนปรับปรุงทีดิน  บจก.เซเวน่ไวร์ 7.49 โรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง 

รวมทดีนิและส่วนปรับปรุงทีดนิ  1,064.45  

1. ทีดินเปล่าเพือสร้างโรงงาน 

  เนือที  80  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา 

 ต. บา้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 585.44 จดจาํนองเพือใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงิน

สินเชือกบัสถาบนัการเงิน 

2. ทีดินเปล่าเพือสร้างโรงงาน 

   เนือที  55  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา   

 ต. บา้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 402.49  

3. ทีดินทีไมไ่ดใ้ชง้าน  

 เนือที 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 0.51  
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ประเภททรัพยสิ์น 
มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ผูถื้อกรรมสิทธิ 

มูลคา่สุทธิทาง

บญัชี หมายเหตุ 

(ลา้นบาท) 

 ต.บางปะหนั อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 

4. ทีดินทีไมไ่ดใ้ชง้าน 

 เนือที 0 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา 

 ต.บางรักพฒันา บางแพรก อ.บางบวัทอง  

 จ.นนทบุรี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 2.29  

5. ทีดินทีไมไ่ดใ้ชง้าน 

 เนือที 2 ไร่ 0 งาน 12 ตารางวา 

 แขวงลาํตอ้ยติง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 4.87  

6. ทีดินทีไมไ่ดใ้ชง้าน 

 เนือที 0 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา 

 ต.หนองผึง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 0.90  

7. ทีดินทีไมไ่ดใ้ชง้าน 

 อาคารชุดดอนเมืองคอนโดทาวน ์(ศรีโศภิต) 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 0.12  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  996.62  

1. อาคารพร้อมสิงปลกูสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

 

380.87 

 

เป็นอาคารสํานักงาน สร้างบนทีดินของบริษัท 

5.18 ลา้นบาท และอาคารโรงงานทีสร้างบนทีดิน

เช่า 3.58 ลา้นบาท ,อาคารโรงงานเชียงรากน้อย 

372.11 ล้านบาท(  ถูกจดจํานอง เ พือใช้เ ป็น

หลักประกันสําหรับวงเงินสินเชือจากสถาบัน

การเงิน                                          

2. อาคารโรงงาน บจก.เซเวน่ไวร์ 158.84 อาคารโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง จ.ระยอง 

รวมอาคารสุทธ ิ  539.71  

1. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

บจก.เซเวน่ไวร์ 

7.49 

211.55 

5.57 

ก่อสร้างลานสตอ็กโรงงานเชียงรากนอ้ยเพิมเติม  

กาํลงัก่อสร้างโรงงานเสาเขม็สปัน 

กาํลงัก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง  

รวมสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างสุทธิ  224.61  

1.  เงินมัดจําเครืองจักรและเครืองจักรระหว่าง

ติดตงั 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

บจก.เซเวน่ไวร์ 

0.59 

221.18 

0.15 

ก่อสร้างโรงงานเชียงรากนอ้ยเพิมเติม  

กาํลงัก่อสร้างโรงงานเสาเขม็สปัน 

เครืองจกัรโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง 

รวมเงนิมัดจํา  221.92  

1. เครืองจกัรเครืองมืออุปกรณ ์ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

บจก.เซเวน่ไวร์ 

589.38 

0.39 

249.27 

เครืองจกัรส่วนใหญ่โรงงานเชียงรากน้อย ได้ถูก

จดจาํนองเพือใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงิน 

สินเชือจากสถาบนัการเงิน 

รวมอุปกรณ์สุทธิ  839.04  

1. เครืองตกแต่งและอุปกรณส์าํนกังาน 

 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง 

บจก.เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

บจก.เซเวน่ไวร์ 

18.31 

1.83 

2.73 

 

รวมเครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน  22.87  
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4.2)  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

คณะกรรมการบริษทั มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทงัระเบียบขอ้บงัคบั เป้าหมาย กลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ อยา่งต่อเนืองและมีการติดตาม

ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเนือง  

โดยมีนโยบายและการบริหาร การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและหรือหากจะมีใน

อนาคต) ดงันี 

นโยบาย 

 บริษทัฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และ

ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ และการกระทาํทีสามารถอธิบายและชีแจงได ้(Accountability) 

 บริษทัฯ จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 

 บริษทัฯ จดัให้มียึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and 

Code of Ethics) 

 บริษทัฯ สร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษทัย่อยและบริษัทร่วม และเพิมคุณค่าให้กับผูถ้ือหุ้นในระยะยาว 

(Creation of Long Term Value Added) โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนประกอบ ประสานดุลยภาพ

ทดีี ระหว่างความแตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 ในกรณีทีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักนั บริษทัฯ มีนโยบายทีจะไม่เขา้

แข่งขนัในธุรกิจหลกัซึงกนัและกนั และจะดาํเนินการเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทงั

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม    

 บริษทัฯ มีความสาํนึกรับผิดชอบในภาระหน้าทีและปฏิบติัหน้าทีดว้ยขีดความสามารถ สาํหรับการกระทาํของ

ตนทมีีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทงัหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 

ดา้นการบริหาร 

 พิจารณาส่งบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารใน

บริษทัย่อย และบริษทัร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพือทาํหน้าทีกํากบัดูแล และควบคุมการดาํเนิน

ธุรกิจ  

 รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพือรับทราบ 

 กาํกบัดูแลให้บริษทัฯมีการปฏิบติัทีเป็นไปตามอาํนาจอนุมติัและการดาํเนินการ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูล และ

การดาํเนินการใดๆ ทีเป็นไปตามกฎเกณฑว่์าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง 

หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล

การทาํรายการเกียวโยง และ/หรือการไดห้รือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีทีมีเรือง

ทีมีนัยสําคัญของบริษัทฯ ดังกล่าว เช่น การเพิมทุน/ลดทุน การเลิกบริษัท ให้นําเสนอเรืองดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพืออนุมติัการดาํเนินการใดๆ  
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ทงันี ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี อนัเป็น

ปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบทีมีประสิทธิภาพ และยดึมนัทจีะดาํเนินธุรกิจตามแนวของบรรษทัภิบาล เพือสร้าง

กลไกการควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหมี้ความโปร่งใส มีความยติุธรรม และเกิดความมนัใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัทีมีมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังท ี

2/2559 เมือวนัท ี25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

 

4.3)  ราคาประเมินทรัพย์สิน    

  -ไม่มี- 

 

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)       

ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 21 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติ

ธุรกิจ  ซึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้และตงัค่าเผอืความเสียหายทีอาจ

เกิดขึน ในบญัชีตามจาํนวนทีสมเหตุสมผล ณ วนัทีในงบการเงิน อย่างไรก็ตามผลทีเกิดขึนอาจแตกต่างไปจากทีได้มีการ

ประมาณการไว ้
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6.  ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสําคญัอืน  

6.1  ข้อมูลทัวไป 

1) ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ  (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 

ชือบริษทั : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

ชือยอ่ : GEL (เมือวนัท ี14 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ เปลียนแปลงชือย่อหลกัทรัพยจ์ากเดิม 

“GEN” เป็น “GEL”) 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ : 44/2 หมู่ท ี2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 

สาํนกังานสาขา : สาขาที 1 เลขที 99, 99/1-5 หมู่ที 4 ตาํบลเชียงรากน้อย อาํเภอสามโคก จังหวดั

ปทุมธานี 12160 

สาขาที 2 เลขที 99/9 หมู่ท ี1 ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง: เสาเข็ม, คอนกรีตอดัแรง, พืนและผนังคอนกรีต

สําเร็จรูป, ผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว, ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตวั และพืน

คอนกรีตอดัแรงในทีชนิดไร้คาน 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001338 

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

โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 

เวบ็ไซต ์ :  www.gel.co.th    

ทนุจดทะเบียน : 4,588,195,610.65 บาท 

ทนุเรียกชาํระแลว้ : 4,588,195,610.65 บาท 

จาํนวนหุน้สามญัชาํระแลว้ : 5,397,877,189 หุน้ 

มูลค่าทีตราไว ้ : 0.85 บาท 

รอบระยะเวลาบญัชี  : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 

ผูส้อบบญัชี  : บริษทั แกรนท ์ธอนตนั  จาํกดั 

เลขที 87/1 ออลซีซนัส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชนั18 

ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399 , 02-654-3339 
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2)  ข้อมูลทัวไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

2.1)   บริษัทย่อย 

(1) ชือบริษัท : General Engineering Mauritius Limited 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ : 10 th Floor, Standard Chartered Tower  

  19, Cybercity  Ebene, Mauritius 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัเพอืการลงทุน (Holding Company) 

หมายเลขติดต่อ : (023) 0404 6000 

ทนุจดทะเบียน : - 

ทนุทีเรียกชาํระแลว้ : 337,768 บาท หรือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 

 

(2) ชือบริษัท : บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ : เลขที 44/2 หมู่ที 2 ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 

12000 

สาํนกังานสาขา : เลขที 99/9 หมู่ท ี1 ตาํบลบา้นแลง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจเหลก็ - ผลิตและจาํหน่ายลวดดึงสูงชนัคุณภาพพิเศษ 

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์ 02-194-0990, 02-194-0991 

 038-622-299, 038-624-499 

ทนุจดทะเบียน : 280,000,000 บาท (จาํนวน 2,800,000 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ100 บาท) 

ทนุทีเรียกชาํระแลว้ : 280,000,000 บาท  

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 99.99 

 

(3)  ชือบริษัท : บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั  

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ : เลขที 44/2 หมู่ที2 ถนนติวานนท์ ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

12000 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวียง  

(“Spun Pile”) 

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์02-147-3144, 02-147-3145 

ทนุจดทะเบียน : 200,000,000  บาท 

ทนุทีเรียกชาํระแลว้ : 200,000,000  บาท 

สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 82.50 

   

2.2)   บริษัทร่วม   

(1) ชือบริษัท : บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ : 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616) 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัฯ จดัตงัขึนไปประเทศสิงคโ์ปร์ เพอืประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้โรงงาน

และประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(65) 6225-1868 

มูลค่าการลงทุน  : 12 ลา้นดอลลาร์ 

สดัส่วนการถือหุน้ 

สถานะทีเกียวขอ้งกนั 

: 

: 

ร้อยละ 45.00 

กิจการร่วมคา้ 

   

(2) ชือบริษัท : บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

ทตีงัสาํนกังานใหญ ่ : 121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชนัท ี39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและให้บริการติดตงังานระบบ 

หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2641-2100 

โทรสาร 0-2641-2030 , 0-2641-2029 

ทนุจดทะเบียน  : 450,000,000 บาท (จาํนวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 

ทนุทีเรียกชาํระแลว้ : 300,000,000   บาท 

สดัส่วนการถือหุน้  : ร้อยละ 32.65  

สถานะทีเกียวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 

 

3) นายทะเบียนหุ้น 

บริษทัฯ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตงัอยู่เลขที 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  

 

4) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรือนายธีรศกัดิ ฉวัศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวกัญญาณัฐ  ศรีรัตน์ชชัวาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์ จูระ

มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีทะเบียน 8593 

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั  เลขที 87/1 ออลซีซนัส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชนั18 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  เขตปทุม

วนั กรุงเทพฯ 10330 

 

6.2)  ข้อมูลสําคญัอืน 

 -ไม่มี- 
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ส่วนท ี2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1)  จํานวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,588,195,610.65 บาท โดยมีทุนชาํระแลว้ เป็นเงินจาํนวน 

4,588,195.610.65 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท 

 

7.2)  ผู้ถือหุ้น 

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วนัท ี19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ 

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

นิติบุคคล 
จํานวน

ราย 
% บุคคลธรรมดา 

จํานวน

ราย 
% นิติบุคคล 

จํานวน

ราย 
% 

บุคคล

ธรรมดา 

จํานวน

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) รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก   

 (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วนัที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 

ชือผู้ถือหุ้น สัญชาติ 
จํานวนหุ้นทีถือ 

หุ้น % 

1.  นายธิติพงศ ์   ตงัพูนผลวิวฒัน ์ ไทย 611,714,400 11.33 

2. นายทวีศกัดิ ศรีประจิตติชยั ไทย 269,000,000 4.98 

3.  นายสิทธิชยั ลีสวสัดิตระกูล ไทย 249,722,100 4.63 

4.  นายสมชาย ปัดภยั ไทย 126,000,000 2.33 

5. LGT BANK (SINGAPORE) LTD    สิงคโปร์ 125,027,300 2.32 

6.  นายประสิทธิ วตินากร ไทย 121,400,008 2.25 

7.  น.ส.ธนิกา ตงัพูนผลวิวฒัน ์ ไทย 107,300,493 1.99 

8.  น.ส. พรนท ี สมพงษช์ยักุล ไทย 105,797,100 1.96 

9.  นางปราณี   วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย 100,032,700 1.85 

10. นายพิชยั    วจิกัขณ์พนัธ์ ไทย 86,438,700 1.60 
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3)  การเปลยีนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในระหว่างปี 2561 

 

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง จํานวนหลกัทรัพย์ทีถือครอง (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธัวาคม 60 เพมิ (ลด) สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท (%)  

ณ 31 ธ.ค. 61 

1. ศ.ดร.บวรศกัดิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

2. นายโสภณ ผลประสิทธิ รองประธานกรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

3. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ กรรมการ 665,205,500 198,485,900 466,719,600 12.32 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

4.  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

5. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

7. นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

8. ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ  –ไม่มี- - - - - 

9.  นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

10. นางวิสจัจา คชเสนา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 334 334 - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

11. นางลินจง ศรีสงคราม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

12.  นายสุรชาติ  อ่วมอุ่ม ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการ

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

13.  นายศรณัย ์ เวียงคาํมา ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการ

ผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

14.  นายพรชยั  นุ่นละออง ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์

เหลก็และฝ่ายสนบัสนุนงานผลิต 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
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7.3) การออกหลกัทรัพย์อืน 

  -ไม่มี- 

7.4) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2551  วนัท ี24 เมษายน พ.ศ. 2551 ทีประชุมลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิให้บริษทัฯ 

เปลียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละสาํรองตามกฎหมาย 

และบริษทัฯ ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทงันีให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต” 

และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการ

ลงคะแนนเสียงหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง (ปัจจุบนับริษทัฯ ออกหุน้เพยีง 1 ประเภท คือ หุน้สามญั ไม่มีหุ้นประเภทบุริมสิทธิ)  

 สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร/เงินปันผล ซึงไดรั้บสิทธิการในการปฏิบตัิการเท่าเทียมกนั นอกจากนีบริษทัฯ 

ยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการบริษทัฯ, พิจารณารับรองผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในทุกๆปี สิทธิในการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑ์สนธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมติั

การลดทนุหรือเพิมทุน 

  บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิของผูถ้ือหุน้ โดยไดดู้แลผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิขนัพนืฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูลสาํคญั

ทเีป็นปัจจุบนัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ การจดัใหมี้บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพอือธิบายผลการ

ดาํเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  
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โครงสร้างการจัดการ 

แผนผงัการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากดั (มหาชน) ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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8. โครงสร้างการจัดการ   

8.1)  คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้รงคุณวุฒิทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัฯ (มหาชน) 

จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีเกียวขอ้ง ซึงประกอบดว้ยบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ 

เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทัฯ  

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

 1)  คณะกรรมการบริษัท 

1. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัดิ  อวุรรณโณ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ   

2. นายโสภณ  ผลประสิทธิ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ กรรมการ  

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ 

(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  

เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 

7. นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระ  

8. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 

8. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ  

9. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ 

(ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทั  

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

10. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษทั 

  

 ทงันีคณะกรรมการอสิระจะมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง 

เพอืขอความเห็นจากผูต้รวจสอบบญัชีในเรืองต่างๆ สาํหรับการประชุมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมประจาํปี 2561 นนั บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้เมือวนัที 15 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลวิวฒัน์ นายธวชั อนนัต์ธนวณิช และ   

นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 

 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และ                                   

มีประสบการณ์การทาํงานดา้นบญัชี หรือการเงินทีเป็นทียอมรับ โดยมีนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี (ลาออกจากการเป็น

กรรมการบริษทั เมือวนัที 16 มกราคม 2562) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบทีเป็นผูท้ีมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอทีจะทาํหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้ โดยทาํหน้าทีสอบทานการดาํเนินงานให้ถูกต้องตาม

นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันา
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ระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทงัสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสียงทรีดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ที

และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 

2. นายวิรัช มรกตกาล  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     (ไดรั้บการแต่งตงัเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

     เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นางพรรณี  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. ดร.วิชญะ เครืองาม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 โดยมี นางสาวพชัรภรณ์  พุ่มพวง ปฏิบตัิหน้าทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 3) คณะกรรมการกํากบัดูแลความเสียง 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลความเสียง 

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการทีดี  และเพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตาม

วตัถุประสงค์ทีบริษทัฯ กาํหนด รวมทงัเพือขบัเคลือนบริษทัฯ ให้เติบโตอย่างยงัยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 

ตลอดจนเพือเป็นการรองรับสภาวะการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนทงัภายในและภายนอก ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ

บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรใหม้ีการจดัตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายโสภณ  ผลประสิทธิ   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

2. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน์   กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

      (ลาออกจากการเป็นกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง  

       เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. ดร. ธวชั  อนนัตธ์นวณิช  กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

4. นายชยันรินทร์  สายรังสี   กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

5. นายวิภูธา ตระกูลฮุน  กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

      (ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง  

       เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

6. นางวิสจัจา  คชเสนา   กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

 โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง (รักษาการ) 

 

 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการทีดี และเพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตาม

วตัถุประสงค์ทีบริษทัฯ กาํหนด รวมทงัเพือขบัเคลือนบริษทัฯ ให้เติบโตอย่างยงัยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 
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ตลอดจนเพือเป็นการรองรับสภาวะการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนทงัภายในและภายนอก ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ

บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรใหมี้การจดัตงัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายวิรัช   มรกตกาล   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      (ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

      ค่าตอบแทน เมือวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

2. นายวิภูธา ตระกูลฮุน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

      (ได้รับการแต่งตังเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

      ค่าตอบแทน เมือวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. ดร.วิชญะ  เครืองาม            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

 5)  คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี

 องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด ี

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการทีดี และเพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตาม

วตัถุประสงค์ทีบริษทัฯ กาํหนด รวมทงัเพือขบัเคลือนบริษทัฯ ให้เติบโตอย่างยงัยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ 

ตลอดจนเพือเป็นการรองรับสภาวะการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนทงัภายในและภายนอก ซึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของ

บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรใหมี้การจดัตงัคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ดร.วิชญะ  เครืองาม    ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2. นายวิรัช   มรกตกาล     กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

      (ลาออกจากการเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

      เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นายวิภูธา  ตระกูลฮุน  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

      (ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

      เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

4. นายวุฒิชยั   เศรษฐบุตร   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

5. นางวิสจัจา  คชเสนา        กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 โดยมีนายวฒิุชยั เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

 

8.2)  คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 3 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง มีจาํนวน 5 ท่าน  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

 

1.  นายธิติพงศ ์ ตงัพนูผลวิวฒัน์  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 

2.  ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
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3.  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

4. นางวสิจัจา คชเสนา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. นางลินจง ศรีสงคราม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

6. นายสุรชาติ  อ่วมอุ่ม ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

7. นายศรัณย ์ เวยีงคาํมา ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

8. นายพรชยั  นุ่นละออง ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตผลิตภณัฑเ์หลก็และฝ่ายสนบัสนุนงานผลิต 

 โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

 ทงันี รายชือของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ข้างตน้เป็นไปตามนิยาม “ผูบ้ริหาร” ของ

กลต. ตามประกาศที ทจ.23/2551 ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บมอบหมายอาํนาจหน้าทีให้ดาํเนินงานภายใตน้โยบายกลยุทธ ์

และเป้าหมายทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดไว ้ ซึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการจดัทาํคู่มืออาํนาจดาํเนินการใน

การกาํหนดขอบเขตหนา้ทีทชีดัเจน เพือความโปร่งใสและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ

บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงทงั 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงันี  

1. ไม่มีประวตัิการกระทาํผิดอาญาในความผดิทีเกียวกบัทรัพย ์ซึงไดก้ระทาํโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวตัิการทาํรายการทีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯในรอบปีทีผา่นมา  

การประชุมของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจาํเป็น

บริษทัฯ มีการกาํหนดวาระการประชุมทีชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัทดูีแลรับผดิชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทงั

เอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ กรรมการทกุทา่นสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ ไม่

ขึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2561  ทีผ่านมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทงัสินจาํนวน 7 ครัง โดยเป็นการ

ประชุมทีกาํหนดไวล่้วงหนา้ทงัปี 5 ครัง และครังพิเศษ 2 ครัง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทงัสินจาํนวน 11 ครัง โดย

เป็นการประชุมทีกาํหนดไวล้่วงหนา้ทงัปี 12 ครัง ซึงมีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารครังที 12/2561 เนืองจาก

คณะกรรมการบริหารติดภาระกิจ คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมทงัสินจาํนวน 4 ครังโดยเป็นการประชุมทีกาํหนดไว้

ล่วงหนา้ทงัปี 4 ครัง และครังพิเศษ 1 ครัง ในการประชุมแต่ละครังไดมี้การจดัส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม

ในแต่ละระเบียบวาระให้กบักรรมการบริษทัแต่ละท่านล่วงหน้า เพือให้กรรมการบริษทั มีเวลาศึกษาขอ้มูลในเรืองต่าง ๆ 

อยา่งเพยีงพอ และบริษทัฯ มีการประชุมผูถ้ือหุน้ในปี 2561 จาํนวน 1 ครัง ในวนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2561 

  

 ในปี 2561 ไดม้ีการกาํหนดการประชุมกรรมการประจาํปี 2561 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนีอาจมีการ

เปลียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพเิศษ ดงันี  
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 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการกาํกับดูแลความเสียง และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2561 

ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1.ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร. บวรศกัดิ   อุวรรณโณ 7/7 

2.นายโสภณ ผลประสิทธิ 6/7 

3.นายธิติงพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ 7/7 

4.ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 7/7 

5.นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร 6/7 

6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 6/7 

7.นางพรรณี จารุสมบติั 6/7 

8.ดร. วิชญะ เครืองาม 7/7 

9.นายวิรัช มรกตกาล 7/7 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1.นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 5/5 

2.นางพรรณี  จารุสมบติั 5/5 

3.ดร.วิชญะ เครืองาม 5/5 
 

 

 

 

ครังที การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 วนัพุธที 31 มกราคม พ.ศ. 2561 วนัศุกร์ที 19 มกราคม  พ.ศ. 2561 วนัศุกร์ที 19 มกราคม  พ.ศ. 2561 

2 วนัพุธที 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 27 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

3 วนัศุกร์ที 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 วนัจนัทร์ที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

4 วนัจนัทร์ที 30  เมษายน พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

5 วนัพฤหสับดีที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วนัองัคารที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

6 วนัศุกร์ที 29 มิถนุายน พ.ศ. 2561   

7 วนัพุธที 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561   

8 วนัศุกร์ที 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561   

9 วนัศุกร์ที 28 กนัยายน พ.ศ. 2561   

10 วนัศุกร์ที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561    

11 วนัศุกร์ที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   

12 วนัพุธที 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561   
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คณะกรรมการกํากบัดูแลความเสียง 

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. นายโสภณ  ผลประสิทธิ 2/2 

2. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ 2/2 

3. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 2/2 

4. นายชยันรินทร์  สายรังษี 2/2 

5. นางวสิัจจา  คชเสนา 2/2 
 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. นายวิรัช  มรกตกาล 2/2 

2. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน์ 2/2 

3. ดร.วิชญะ  เครืองาม  2/2 

 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1.ดร.วิชญะ  เครืองาม 6/6 

2. นายวิรัช   มรกตกาล 6/6 

3.นายวุฒิชยั  เศรษฐบุตร  4/6 

4.นางวิสจัจา  คชเสนา 6/6 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ 11/11 

2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 10/11 

3. นายวุฒิชยั     เศรษฐบุตร           8/11 

 

8.3)  เลขานุการบริษัท  

 เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 6/2557  เมือ

วนัที 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดมี้มติแต่งตงั นายวุฒิชัย  เศรษฐบุตร เป็นเลขานุการบริษทั เพือทาํหน้าที จดัการประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทงัจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจาํปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามทีกฎหมายกาํหนด โดยเลขานุการบริษทัที

คณะกรรมการแต่งตงัขึนเป็นผูท้คีณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการ

บริษทั และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการบริหาร ทีดูแลสาํนกังานกรรมการ ซึงเป็นหน่วยงานทีสนบัสนุน

งานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลของ

บริษทัฯ นอกจากนี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเนืองดา้นกฎหมาย 
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บญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าทีเลขานุการบริษทั และมีการเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้น

รายงานประจาํปี 

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนทาํหน้าทีทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและเปรียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษทัฯ ทีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลนักรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้

คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน และในรูปของเบียประชุมกรรมการ 

 

1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 เนืองจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมือวนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการตามทคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอดงันี 

  

 

 

กรรมการ 

ค่าตอบแทนประจําปี 2560 (บาท)  ค่าตอบแทนประจําปี 2561 (บาท)  

ค่าตอบแทน

รายเดือน 

ค่าเบีย

ประชุมราย

ครัง 

โบนัส/

บําเหน็จ 

ผลประโยชน์

อืนๆ 

ค่าตอบ 

แทน

ราย

เดือน 

ค่าเบีย

ประชุมราย

ครัง 

โบนัส/

บําเหน็จ 

ผลประโยชน์

อืนๆ 

 1)  คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

รองประธานกรรมการ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการ  20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการสรรหาและ

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

กรรมการสรรหาและพิจารณา

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

 4) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

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

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

 5) คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง  

ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

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

กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
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หมายเหตุ   

1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบักรรมการตามตาํแหน่งทีได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตาํแหน่งเดียวเท่านนัและกรรมการบริษทั ทีดาํรง

ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไดรั้บเงินเดือนประจาํจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อตัราเดียวกันกับอตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เนืองจากทางบริษทัฯ เห็นว่ายงัมีความเหมาะสมจึงใช้อตัราเดิมอยู่
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ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน  

ก.  ค่าตอบแทนทเีป็นตวัเงินเฉพาะคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี กรรมการกาํกับดูแลความเสียง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จาํนวน 

3,600,000 บาท   

รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนเงินคา่ตอบแทนปี 2561 (บาท/ปี) 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดี 

กรรมการกาํกบั

ดูแลความเสียง 

กรรมการ 

สรรหา 

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าเบียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบียประชุม ค่าเบียประชุม ค่าเบียประชุม ค่าเบียประชุม 

1.ศ.ดร.บวรศกัดิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 960,000 70,000 - - - - - 1,030,000 

2.นายโสภณ ผลประสิทธิ รองประธานกรรมการ 600,000 60,000 - - - 20,000 - 680,000 

3.นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลวิวฒัน ์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร - - - - - - - - 

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูจ้ดัการ - - - - - - - - 

5.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการกรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั - - - - - - - - 

6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - 60,000 600,000 50,000 - - - 710,000 

7.นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 60,000 240,000 50,000 - - - 350,000 

8.ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 240,000 70,000 - 50,000 60,000 - 20,000 440,000 

9. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ 240,000 70,000 - - 60,000 - 20,000 390,000 

รวมทงัสิน 2,040,000 390,000 840,000 150,000 120,000 20,000 40,000 3,600,000 
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ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  

 บริษทัฯ มีการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในรูปของดชันีวดัผล (Key Performance Index: KPI) ทีได้

ก ําหนดไว้ในแผนการดาํเนินงานทีเสนอต่อกรรมการผู้จดัการซึงเชือมโยงกับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

ค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จาํนวน

ราย 
จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวน

ราย 
จาํนวนเงิน (บาท) 

เงินเดือนรวม 8 19,204,522.12 9 21,059,960.60 10 20,470,321.44 

โบนสั และ  
เงินรางวลั 

8 - 9 - 10 159,280.15 

รวมทงัสิน 8 19,204,522.12 9 21,059,960.60 10 20,629,601.59 

หมายเหตุ: “ผูบ้ริหาร” ในทีนีหมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ค่าตอบแทนอืน 

ค่าตอบแทนอืนสาํหรับคณะกรรมการบริษทั -ไม่มี- 

 

ค่าตอบแทนอืนสาํหรับคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร มีรายละเอยีด ดงันี 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

    จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (บาท) 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ 8 493,839.12 9 579,054.60 10 561,673.47 

รวมทงัสิน   8 493,839.12 9 579,054.60 10 561,673.47 

 

บุคลากร 

จํานวนบุคลากรหรือพนักงาน ณ  

วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีพนกังานทงัหมด 1,167 คน ดงันี 

สายงานหลกั จํานวนพนักงาน (คน) 

สาํนกับริหาร 9 

ธุรการและบริการองคก์ร 53 

ทรัพยากรบุคคล 6 

บญัชีและการเงิน 30 

ขายบริการและออกแบบ 573 

โรงงานผลิต 496 

รวม 1,167 
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ค่าตอบแทนของบุคลากรหรือพนักงาน   

 ใน ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่า

ล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกนัสังคม และเงินไดอื้นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่จาํนวนพนักงาน

ทงัหมดเทา่กบั 256,931,600.68 บาท ในปี 2560 และ 290,054,452.70 บาท ในปี 2561 ตามลาํดบั 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลยีงชีพ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนสาํรองเลียงชีพโดยใช้ชือว่ากองทุนสํารองเลียงชีพ กสิกรไทยทรัพยม์นัคง ซึงจดทะเบียน

แล้ว” ซึงจดทะเบียนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และ

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) โดยอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการ

ของบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย 

 อนึง บริษทัฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพใหแ้ก่พนกังาน โดยบริษทัฯ จ่ายสมทบเขา้กองทุนทุกเดือนเท่ากบั

ร้อยละ 3 ของเงินเดือน สาํหรับปี 2560 จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ เป็นเงินจาํนวน 4,675,393.05 บาท และปี 2561 

จ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ เป็นเงินจาํนวน 5,024,841.13 บาท 

  

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสําคญัในช่วง  3  ปีทีผ่านมา 

  -ไม่มี – 

 

นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษทัฯ เลง็เห็นความสาํคญัของพนกังานทุกระดบัโดยเฉพาะอย่างยงิความกา้วหน้าในอาชีพของพนกังานทุกคนโดย

บริษทัฯ มีความมุ่งมนัในการพฒันาบคุลากรให้มีคุณภาพระดบัมืออาชีพและเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงศกัยภาพอยา่ง

เตม็ความสามารถ ดงันนักลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานในทุกระดบัอยา่งจริงจงั

และต่อเนืองเพือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจและสนบัสนุนพนกังานให้มีความกา้วหน้าตามสายอาชีพไป

พร้อมกบัความสาํเร็จขององคก์รการสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัแผนการ

ฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี โดยพจิารณาจากขอ้มูล และความจาํเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2561 บริษทัฯ ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมพฒันาบุคคลเป็นจาํนวนเงินรวม 1,388,434.17 บาท กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรตงัแต่

กระบวนการสรรหาโดยไดย้ึดถือหลกัการว่ากระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานตอ้งมีความโปร่งใสและดาํเนินการ

ดว้ยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกาํหนดคุณลกัษณะของพนกังานจากลกัษณะงาน

พร้อมทงัระบุวุฒิการศึกษาประสบการณ์ความเชียวชาญและข้อกาํหนดอืนๆของแต่ละตาํแหน่งงานอย่างชดัเจนและจะ

คดัเลือกผูที้มีคุณสมบตัิทเีหมาะสมเพอืเข้าสู่กระบวนการทดสอบขอ้เขียนและการสมัภาษณ์โดยผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานที

เกียวขอ้งเพือทีจะไดม้าซึงพนกังานทมีีคุณสมบตัิถูกตอ้งและเหมาะสมตามตาํแหน่งหน้าทีทงันีเมือมีตาํแหน่งงานทีว่างหรือ

ตาํแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึนเพือให้โอกาสในการพฒันาความกา้วหน้าในการทาํงานกบัพนกังานเดิม บริษทัฯ จะเปิดโอกาส

ใหก้บัพนกังานภายในเป็นอนัดบัแรกหากไม่มีผูใ้ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคดัเลือกจากบุคคลภายนอก 

นอกจากนีพนักงานใหม่ทุกคนจะไดเ้ข้ารับการปฐมนิเทศเพือให้พนักงานไดรู้้จกัและรับทราบถึงกระบวนการและ

ขนัตอนการทาํงานของตนเองรวมไปถึงฝ่ายต่างๆในองคก์รซึงจะมีส่วนช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจบทบาทและหนา้ทีของตนเอง

และสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคอี์กทงับริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการให้โอกาสเติบโตในหนา้ทีการงาน

แก่พนกังานตามเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพเพือรักษาคนเก่ง และคนดีให้อยู่กบัองคก์รการพฒันาความสามารถบริษทัฯ 
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มีนโยบายทีจะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพฒันาพนักงานทงันีเพือพฒันาทกัษะในการทาํงานของพนักงานอย่าง

สมาํเสมอเพิมพูนและต่อเนืองโดยไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอกองคก์รโดยหลกัสูตรการฝึกอบรมแต่ละ

หลกัสูตรบริษทัฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามตาํแหน่งหน้าทีของพนักงานแต่ละคนและสอดคลอ้งกับความรู้

ความสามารถและลกัษณะงานเพือให้การฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทีสุด ทงันีกลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้

การฝึกอบรมทงัภายในและภายนอกองคก์รครอบคลุมหลกัสูตรในดา้นต่างๆทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ทีของพนกังานตาม

สายอาชีพ  อาทิ  หลกัสูตรดา้นวิศวกรรมและซ่อมบาํรุงหลกัสูตรดา้นการเสริมสร้างและพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตร

การบริหารจดัการระบบคุณภาพและความปลอดภยัหลกัสูตรดา้นการเงินการบญัชีและการตรวจสอบภายในหลกัสูตรดา้น

การบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัสูตรพืนฐานทวัไป อบรมหลกัสูตรกฎหมายก่อสร้าง และอบรมหลกัสูตร

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอตุสาหกรรมเป็นตน้โดยบริษทัฯ มุ่งหวงัและสนบัสนุนให้พนกังานทีเขา้รับ

การฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมภายในองคก์รหรือการฝึกอบรมภายนอกองค์กรไดม้ีโอกาสแบ่งปัน

ความรู้และประสบการณ์ทีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปยงัพนกังานคนอืนดว้ยเพอืใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ภายในองคก์รในรูปแบบของการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 
ซึงหลกัสูตรทางบริษทัฯ ได้จัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และมีรายชือหลักสูตรทีจัดการอบรมดังต่อไปนี 

1) หลกัสูตร Cracking the Sales Management Code 

2) หลกัสูตร การใชง้านและบาํรุงรักษาเครืองจกัร (เครนและเครืองผสมคอนกรีต) 

3) หลกัสูตร Work Shop การใชโ้ปรแกรม ADAPT วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างอาคาร 

4) หลกัสูตร มาตรฐานการติดตงัทางไฟฟ้า 

5) หลกัสูตร Customize Share Point Online Culture 

6) หลกัสูตร Continous Improvement Culture 

7) หลกัสูตร จป. หวัหนา้งาน 

8) หลกัสูตร จป. บริหาร 

9) หลกัสูตร Job Description 

 

และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายนอกองค์กร โดยมีรายชือหลกัสูตรทีจัดการอบรมดังต่อไปนี 

1) หลกัสูตร Continous Improvement Culture 

2) หลกัสูตร ISO 9001:2015 

3) หลกัสูตร MS Project 

4) หลกัสูตร Creativity @ work 

5) หลกัสูตร Professional Excel Advance Essential  

6) หลกัสูตร Sales Force Program 

7) หลกัสูตร Product knowledge   

8) หลกัสูตร การบริหารงานก่อสร้างอยา่งมืออาชีพดว้ยเทคนิค BIM 

9) หลกัสูตร การอบรมเชิงเฏิบติัเรือง “ระบบไฮโดรลิกพนืฐานสาํหรับรถปันจนัและเครืองจกัรหนกั รุ่นท ี3” 

10) หลกัสูตร ผูส้อนดา้นความปลอดภยัสาํหรับลูกจา้งทวัไปและลูกจา้งเขา้ทาํงานใหม่ ตามพรบ. ความปลอดภยั 2554 

11) หลกัสูตร การเสวนาก่อสร้างไทยกบั Thailand 4.0 
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12) หลกัสูตร BNCP-Board Normination and Compensation program 

13) หลกัสูตร การพฒันาบุคลากรเพืเป็นผูต้รวจสอบปันจนั (Crane) 

14) หลกัสูตร การวดัมูลค่าตามแนวทางของ TFRS 

15) หลกัสูตร How to develop a Risk Management Plan 

16) หลกัสูตร การต่อรองราคาสาํหรับงานก่อสร้าง/ งานวศิวกร 

17) หลกัสูตร เทคนิคการผูกรัดวสัดุสาํหรับการขนส่ง รุ่นท ี2 

18) หลกัสูตร การคาํนวณการออกแบบและการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหล่อสาํเร็จ 

19) หลกัสูตร Exclusive Graphic Academy 

20) หลกัสูตร PR 

21) หลกัสูตร Board Matters and Trend (BMT) 

22) หลกัสูตร Smart Construction Management 

23) หลกัสูตร การทบทวนการทาํงานเกียวกบัปันจนั 

24) หลกัสูตร ผูป้ฏิบติังานสถานีบริการนาํมนั 

25) หลกัสูตร เทคนิคการติดตงันงัร้านและการตรวจสอบนงัร้าน 

26) หลกัสูตร การใช ้Revit Architecture 

27) หลกัสูตร ผูบ้งัคบัปันจนั ผูใ้หส้ญัญาณแกผู้บ้งัคบัปันจนั ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรือผูค้วบคุมการใชปั้นจนั 

28) หลกัสูตร ดบัเพลิงขนัตน้และอพยพหนีไฟ 
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9.  การกํากับดูแลกิจการ 

9.1)  นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึงทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 

7/2559 เมือวนัที 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติอนุมติัให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว และได้จดัให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบติัตามเป็นประจาํ รวมถึง บริษทัฯ จะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามขอ้กาํหนดทุกประการ  

 ทงันีในทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2560 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงานหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จาํนวน 8 ขอ้ใหม่ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ทีออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยซึงคณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงบทบาทหน้าทีในฐานะผูน้าํ (governing body) ประโยชน์ 

และหลกัปฏิบตัิของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยงัยืน และไดป้ระเมินการปฏิบติัตาม CG Code ใน

ภาพรวมแลว้ โดยพิจารณาจากผลประเมินทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีดี เป็นผูป้ระเมินและ

อธิบายเบืองตน้ 

9.2) คณะกรรมการ 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทังหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการ

กาํกบัดูแลความเสียง และคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดงันี 

1) คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ท่านดงันี  

รายชือคณะกรรมการ ตําแหน่ง 

1. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัดิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 

2.นายโสภณ ผลประสิทธิ รองประธานกรรมการ 

3.นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ กรรมการ 

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการ 

5.นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ 

6.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอสิระ 

(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั 

เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 

7.นางพรรณี  จารุสมบตัิ กรรมการอสิระ 

8.ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการอสิระ 

9. นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอสิระ 

10. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ 

(ไดร้ับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทั  

เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

 กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามทีกําหนดไวใ้นข้อบงัคับบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือครบ

กาํหนดออกตามวาระ กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้ในการประชุมผูถื้อ

หุ้นสามัญประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน                         

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทสีอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันนัให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที

อยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทั 

อาจพน้จากตาํแหน่งเมือ 

1) การตาย 

2) การลาออก 

3) การขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่า  ดว้ย บริษทั (มหาชน) จาํกดั หรือ มี

ลกัษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการทีมีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น

ตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 

4) ทีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติให้พน้จากตาํแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนหุ้นทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง) 

5) ศาลมีคาํสงัใหอ้อก   

6) กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้นืใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัฯ 

 ในกรณีทตีาํแหน่งกรรมการบริษทั วา่งลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตงั

บุคคล ซึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 

เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่ง

กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีเขา้มาแทน 

 

อาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รวมทงัเอกสารต่าง ๆ เพือให้คณะกรรมการ

ไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอและทนัเวลา 

2) เป็นประธานทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั 

3) เสริมสร้างมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของคณะกรรมการบริษทั 

4) เป็นประธานทปีระชุมผูถ้ือหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัธนาคารและตามระเบียบวาระทีกาํหนด

ไว ้

5) ดูแลใหก้ารติดต่อสือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) ปฏิบติัหนา้ทีตามทกีฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ทีของประธานกรรมการ 

 

 

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ       หนา้ 44 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    

1) บริหารจดัการและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ

ของทีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผดิชอบ ความซือสตัยสุ์จริต และ ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึง

การกาํกบัดูแลกิจการอยา่งมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

2) มีอาํนาจพจิารณาเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามทีกาํหนดใน พระราชบญัญติั บริษทั(มหาชน)

จาํกดั พ.ศ.2535 ซึงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รวมถึง

ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบยีบทเีกียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพย ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพือเสนอต่อทีประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตงัต่อไป 

3) ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากออกตามวาระมีอาํนาจพิจารณา แต่งตงักรรมการแทน

ตาํแหน่งทีว่างลง รวมทงัมีอาํนาจพิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการอืนๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง คณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี เป็นตน้ กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบตัรรวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และ

การจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ทีไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินงานดงักล่าว เพอืให้เป็นไปตามนโยบายที

คณะกรรมการ ไดใ้หไ้ว ้โดยทบทวนอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบายทิศทางกลยทุธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่

ของ บริษทัฯ ทเีสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการควบคุมดูแล บริหารงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัในเครือ 

5) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอยา่งต่อเนือง 

6) พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอืนๆ หรือลงทุนในบริษทัฯ 

หรือ กิจการต่างๆ 

7) พิจารณาแต่งตงัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่าง สมาํเสมอ และดูแลระบบกลไก

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงทีเหมาะสม  

8) ดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที เชือถือได ้ตลอดจนดูแลให้มี

ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสียงทีเพียงพอเหมาะสม 

9) กาํหนดหลกัการเกียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทมีีเงือนไขการคา้โดยทวัไปในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวขอ้ง  “ ขอ้ตกลง ทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัวิญ ูชนจะพึง

กระทาํกบัคู่สัญญาทวัไปในสถานการณ์ เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีฐานะ

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลทีเกียวขอ้ง ” 

10) กาํหนด แกไ้ข เปลียนแปลงชือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ และระเบียบต่างๆ ของบริษทัฯ 

11) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้เป็นครังคราว ตามทีเห็นสมควรภายใต้

บทบญัญติัของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปี และ สนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิ

ต่อไป 

12) กาํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีสินปีของ บริษทัฯ และกาํหนดให้มี

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมือมีความจาํเป็น 

13) จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปีในรูปแบบการประเมินทงัคณะเพอืใช้

เป็นกรอบในการทบทวนภาคปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษทัฯ  
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14) พิจารณาและอนุมตัิกิจการอืนๆ ทีสาํคญัอนัเกียวกบับริษทัฯ หรือทีเห็นสมควรจะดาํเนินการ นนัๆ เพอืใหเ้กิดประโยชน์

แก่บริษทัฯ เวน้แต่อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนี จะกระทาํไดก็้ต่อเมือไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน 

ทงันี ในกรณีทีการดาํเนินการเรืองใดทีกรรมการท่านใด หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการหรือบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามประกาศ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืนใด

กบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัฯ ทีเกียวขอ้งกรรมการท่านนนั หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการ 

ไม่มีอาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินการในรายการดงักล่าว 

ก) เรืองใดๆ ทกีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมีมติในทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

ข) เรืองใดๆ ทกีรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย และอยู่ในข่ายทีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้ง

ไดรั้บอนุมตัิจากทปีระชุมผูถื้อหุน้  

 เรืองต่อไปนีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทีเขา้ร่วม

ประชุม และจากทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นทีเขา้ประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั 

ข) การซือหรือรบัโอนกิจการของบริษทัฯ อืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 

ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั  

ง) การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการของ บุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

จ) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

ฉ) การเพมิทุน ลดทนุ การออกหุน้กู ้

ช) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทัฯ  

การอนืใดทีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวข้างตน้  ทงันี เรืองใดที

กรรมการหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการ หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย  กรรมการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการ ซึงมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั 

ทงันีคณะกรรมการบริษทัทาํหน้าทีในการกําหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพือผู ้บริหารและพนกังานมี

จุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามดูแลใหมี้การนาํกลยุทธ์ของบริษทัฯไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทุกปี คณะกรรมการบริษทัไดต้ิดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดให้มีการรายงานผลประกอบการทาง

การเงินของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกไตรมาส และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ แบบประจาํปี โดยเฉพาะในส่วนของ

เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ทีวางไว ้

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1) กาํหนดใหมี้การประชุมทุกไตรมาส หรืออยา่งนอ้ย 4 ครังต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทงัปี และอาจมี

การประชุมวาระพเิศษเพิมตามความจาํเป็น (รายละเอียดตารางการกาํหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจาํปี พ.ศ. 

2561 ระบุในหนา้ท ี33) กรณีทบีริษทัฯ ไม่ไดมี้การประชุมบริษทัฯ ควรส่งรายงาน ผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ       หนา้ 46 

 

ทราบในเดือนทไีม่ไดมี้การประชุม เพือให้คณะกรรมการสามารถกาํกบั ควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ

ไดอ้ยา่งต่อเนือง และทนัการณ์สาํหรับการประชุม 

2) ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบกาํหนดวาระการประชุม 

3) เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ทีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

ไปใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการ ก่อนการประชุมเพือใหก้รรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเขา้ประชุม 

เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอืนหรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านนัได ้ 

4) ประธานกรรมการบริษทั ทาํหน้าทีเป็นประธานทีประชุม มีหน้าทีดูแลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสาํหรับ

กรรมการทีจะอภิปรายแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นทีสาํคญั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผู ้

มีส่วนเกียวขอ้งอย่างเป็นธรรม 

5) ในการประชุมกรรมการผูที้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรืองทีพิจารณาต้องออกจากทีประชุมระหว่างการ

พิจารณาเรืองนนัๆ 

6) การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก และหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวใหบ้นัทึกคาํคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

7) ในการพิจารณาเรืองหนึงเรืองใด  กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารทีเกียวขอ้ง  ขอให้ฝ่ายบริหารทีเกียวข้องเขา้

ร่วมประชุมชีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพมิเติม 

8) คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสทีจะประชุมระหว่างกนัเอง ตามความจาํเป็น 

เพอือภิปรายปัญหาต่างๆ เกียวกบัการจดัการทอียูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

9) เลขานุการบริษทั ทาํหน้าทีในการจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม 

เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัฯสามารถปฏิบติัหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมติทปีระชุมผูถื้อหุน้ รวมทงัประสานงานกบัผูที้เกียวขอ้ง 

 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ ทีเกยีวข้องกบัคณะกรรมการ  มีดงันี 

 ใหบ้ริษทัฯ มีกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้ง

มีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามทีกฎหมายกาํหนด โดยให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตงั

คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง  

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทมีีอยูต่าม (1)  เลือกตงับุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการเท่ากับจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี  

หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

 ประกอบดว้ย นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลวิวฒัน์, ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช และนายวุฒิชยั เศรษฐบุตร กรรมการสองในสาม

คนนีลงลายมือชือร่วมกนั  และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
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แผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหาร  

 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารงานของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ตลอดจนการดาํเนินกิจการอยา่งต่อเนือง อนัจะนาํมาซึงการเติบโตและกา้วหนา้ขององค์กรอยา่งยงัยืน ดงันนั บริษทัฯ จึงได้

เริมจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งขึนเป็นครังแรก และจะทาํการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกๆ ปี เพือให้สอดคลอ้งกบัการ

ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษทัฯ โดยแผนสืบทอดตาํแหน่งนีได้กาํหนดขนัตอน และกระบวนการสืบทอดตาํแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารซึงเป็นตาํแหน่งสูงสุดองคก์ร และ ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงอืน ๆ เพือให้มนัใจว่ามีผูบ้ริหารทีมี

ความรู้ความสามารถในการสืบทอดตาํแหน่งทีสาํคญัขององคก์รต่อไปในอนาคต 

 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายชือต่อไปนี 

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 

1.  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เมือวนัที 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 

3. นายวริัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ไดรั้บการแต่งตงัเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2562) 

2.  นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ 

3.  ดร.วิชญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ 

  

วาระการดํารง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทัทีเป็นกรรมการอิสระจาํนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบตัิ

ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และไดรั้บการแต่งตงัจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึงคนทีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํ

หนา้ทใีนการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) 2551 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสินสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งตาม แต่ละกรณี 

ดงันี 

1) การตาย 

2) การลาออก 

3) การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษทั 

4) การพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 

5) การพน้สภาพการเป็นกรรมการอสิระ 

 ทงันี กรรมการตรวจสอบซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตงัต่อไปไดอ้ีกวาระหนึงตามทีคณะกรรมการ

บริษทั หรือทีประชุมผูถื้อหุน้เห็นว่าเหมาะสม 

 ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท 

แต่งตงับุคคลทมีีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพือให้กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามทีคณะกรรมการ
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บริษทั ไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรนี โดยบุคคลทีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงวาระทียงัเหลืออยูข่อง

กรรมการตรวจสอบซึงตนแทน 

 

ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามทีควร ตามหลกัการบญัชีทีรบัรองโดยทวัไปและมีการเปิดเผย

ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการทีดี กระบวนการบริหารความเสียง และ

กระบวนการควบคุมภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และนโยบายการประเมินความเสียงทเีหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น  อิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใด

ทรีบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงัและเลิกจา้งบุคคลซึงมีความอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมดว้ยอย่าง

นอ้ย ปีละ 1 ครัง 

6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทงันี เพือให้มนัใจวา่รายงานดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยข้อมูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

7.1. ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

7.2. ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

7.3. ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7.4. ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

7.5. ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

7.6. ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  

7.7. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน     

7.8. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากปฏิบติัหน้าทีตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

7.9. รายการอนืทีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทวัไปทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั 
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8. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบติังาน

ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทัฯ ที

เกียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเห็นว่าเกียวขอ้งจาํเป็น 

9. ในการปฏิบติัหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ซึง

อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1. รายงานทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2. การทุจริต คอร์รัปชนัหรือสิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

9.3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํนันต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณา

อนุมติั 

11. ปฏิบติัการอนืใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ จะจดัให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครังต่อปี โดยกาํหนดวนัประชุมไวล้่วงหน้าตลอดทงัปี 

และอาจมีการประชุมวาระพเิศษเพิมตามความจาํเป็น (รายละเอียดตารางการกาํหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจาํปี

พ.ศ. 2561 ระบุในหน้าที 33) และมีอาํนาจในการเรียกประชุมเพิมเติม หากจาํเป็นในวาระทีเกียวขอ้งอาจมีฝ่ายบริหารหรือ

ผูส้อบบญัชีหรือผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 

3) คณะกรรมการกํากบัดูแลความเสียง  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง  ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ดงัรายชือต่อไปนี 

รายชือคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง ตําแหน่ง 

1. นายโสภณ  ผลประสิทธิ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

2. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน์ กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

(ลาออกจากการเป็นกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง  

เมือวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

4. นายชยันรินทร์ สายรังษี กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

5. นายวภูิธา ตระกูลฮุน กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

(ไดร้ับการแต่งตงัเป็นกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง เมือ

วนัท ี26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

6. นางวิสจัจา คชเสนา  กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 
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 คณะกรรมการกํากับดูแลความเสียง ประกอบด้วยสมาชิกทีเป็นผูแ้ทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงทเีกียวขอ้งซึงแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย จาํนวน 3 ท่าน และจะพน้ตาํแหน่ง

ไดเ้มือ 

1) การตาย 

2) การลาออก  

3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง ประกอบดว้ยประธานเจา้หน้าทีบริหาร กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ กรรมการ

ผูจ้ัดการ  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และ/หรือคณะเจ้าหน้าทีด้านบริหารความเสียงทีเหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระเป็น

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงสามารถแต่งตงัเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ 1 ท่าน ทาํ

หนา้ทเีลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสียงทอีาจเกิดขึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบทีอาจมีต่อองคก์รทงัความเสียงจาก

ภายนอกและภายในองคก์รโดยครอบคลุมอยา่งนอ้ย  5 ประการดงันี  

- ความเสียงดา้นกลยทุธ์ 

- ความเสียงดา้นการปฏิบติัการ 

- ความเสียงดา้นการเงิน  

- ความเสียงดา้นกฎระเบียบ 

- ความเสียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

2) กาํหนดนโยบายการบริหารความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาในเรืองการบริหารความเสียงโดยรวม 

โดยใหก้ารประเมิน การติดตาม และดูแลปริมาณความเสียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

3) กาํหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรทีใช้ในการบริหารความเสียงของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายการบริหารความเสียงตลอดจนกลยทุธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ  

4) กาํหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือขออนุมตัิเป็นเกณฑ์ในการ

ปฏิบติังานในสถานการณ์ตามเสียงแต่ละประเภท 

5) กาํกบัดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยุทธ์ และวิธีปฏิบติัเพือให้มนัใจไดว่้ากลยุทธ์การบริหาร

ความเสียงไดน้าํไปปฏิบติัอย่างเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสียง ต่อการปฏิบตัิตาม

นโยบายทีกาํหนดตลอดจนควบคุม และกาํกบัดูแลในภาพรวม 

6) มีอาํนาจแต่งตงัคณะทาํงานประเมิน และติดตามความเสียงทวัองคก์ร 

7) คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงตอ้งรายงานผลการดาํเนินการในการบริหาร และจดัการความเสียง รวมถึงสถานะ

ความเสียงในแต่ละหัวขอ้ทีกาํหนดไวต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพือให้ความมนัใจว่า

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และตระหนักถึงปัจจยัต่างๆ ทีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําค ัญต่อสถานการณ์

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

8) พิจารณา และปรับปรุงกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมติั 

9) เรืองอืนๆ ตามทคีณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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การประชุมของคณะกรรมการกํากบัดูแลความเสียง 

1) องคป์ระชุมของคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงตอ้งไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของสมาชิกคณะกรรมการกาํกบัดูแลความ

เสียง 

2) กาํหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 ครงั  

3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงอาจเชิญบุคคลอนืทีเกียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุมเพือเขา้ร่วมการประชุมได้

ตามความจาํเป็น 

4) การลงมติในเรืองใดตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในครังนนัๆ 

5) เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงมีหน้าทีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสาํหรับการประชุม ไดแ้ก่  

การจดัเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจดัส่งเอกสารประกอบการประชุม

ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบักรรมการกาํกบัดูแลความเสียงทุกท่าน ในระยะเวลาทีเพียงพอก่อนวนัประชุมหรือ

อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม และตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมส่งให้กบัคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงภายใน 

14 วนัทาํการ ภายหลงัการประชุมเสร็จสิน 

 

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน   

ตามรายชือดงัต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท ซึงจะประกอบด้วย

กรรมการ และผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดจะต้องเป็นกรรมการ

อิสระ ซึงกรรมการอิสระตอ้งดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทงันี กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตงักลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปได้อีกตามทีคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า

เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพน้ตาํแหน่ง เมือ 

รายชือคณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
ตําแหน่ง 

1. นายวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

2. นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(ได้รับการแต่งตังเป็นประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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1) การตาย 

2) การลาออก  

3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจในการเพิมเติมจาํนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเพือประโยชน์ในการ

ดาํเนินการตามวตัถุประสงค์หรือเพือทดแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทีพน้จากตาํแหน่งตามขอ้ 1) หรือ 

2) หรือ 3) ไดโ้ดยบุคคลทีไดรั้บการแต่งตงัเขา้เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนกรรมการท่านเดิมซึง

จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึงตนแทนเท่านนั 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตงัเจา้หน้าทีของบริษทัฯ  1 คน ทาํหน้าทีเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  มีดงัต่อไปนี 

1) ด้านการสรรหา 

1) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูมี้อาํนาจในการจัดการเพือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั  

2) คดัเลือก และเสนอชือบุคคลทมีีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด

เพือดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  และผู ้มีอ ํานาจในการจดัการให้

คณะกรรมการบริษทั พิจารณา 

 ทงันีในการเสนอชือกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่าง

น้อยด้านหนึงด้านใดทีสําคัญสําหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน บริหารธุรกิจการตลาด การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถทีจะช่วยให้การดําเนินการของ

คณะกรรมการบริษทัเป็นไปอย่างรอบคอบยิงขึน ความสามารถในการดาํเนินการตดัสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล 

ความสามารถในการคิดอยา่งมีกลยทุธ์ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผูน้าํ รวมทงัความชาํนาญในวิชาชีพ

ระดบัสูง และความซือสตัยต์ลอดจนมีคุณสมบติัส่วนบคุคลอืนทีเหมาะสม 

3) เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

4) ทบทวน และสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง และความต่อเนืองในการบริหารทีเหมาะสมสําหรับ

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ 

2) ด้านค่าตอบแทน 

1) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืนรวมถึงเสนอค่าตอบแทน

สําหรับตาํแหน่งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ทีชัดเจนโปร่งใส และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา

เพอืใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ 

2) กาํหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษทั และผูมี้อาํนาจในการจดัการเพือพิจารณาผลตอบแทน

ประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

3) เปิดเผยนโยบายเกียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทงัจดัทาํรายงาน

การพิจารณาค่าตอบแทนโดยอย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดเกียวกับเป้าหมายการดาํเนินงาน และความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
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4) เสนอแนะค่าตอบแทนทีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษทั

เพอืใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมตัิ 

3) ด้านอืนๆ 

1) ปฏิบติัหนา้ทีตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทงัพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรโดย

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพอืพิจารณาอนุมติั 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการดาํเนินงานต่อที

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครงัทีมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รวมทงัพจิารณาทบทวน 

และปรับปรุงกฎบตัร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพอืพิจารณาอนุมติั 

 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัประชุมเมือตอ้งการสรรหากรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารหรือเมือ

มีเรืองการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน 

2) ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึงจะให้เลขานุการส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

ล่วงหน้า 7 วนั เพือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดบนัทึกการ

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึงมีระบบการจดัเก็บอยา่งดี สืบคน้ง่ายและไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ผา่นทีประชุมได้

โดยพร้อมใหค้ณะกรรมการ หรือผูท้เีกียวขอ้งตรวจสอบได ้และจดัทาํรายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงาน

การประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัรวมทงัประสานงานกบัผูที้เกียวขอ้งต่อไป    

3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยกึงหนึง จึง

จะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

4) กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

5) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทาํโดยถือตามเสียงขา้งมาก 

 

5)   คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีประกอบดว้ยประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน  

ตามรายชือดงัต่อไปนี 

รายชือคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด ี ตําแหน่ง 

1. ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

2. นายวิรชั 

 

 

มรกตกาล 

 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

(ลาออกจากการเป็นกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีดี เมือวนัที 26 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นายวิภูธา ตระกูลฮูน กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

(ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี เมือวนัที 26 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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รายชือคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด ี ตําแหน่ง 

4. นายวุฒิชยั 

5. นางวสิัจจา 

เศรษฐบุตร 

คชเสนา  

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 

วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ประกอบดว้ยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีเหมาะสม

อย่างน้อยจาํนวน 3 ท่าน ทงันีประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ คณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดี สามารถแต่งตงัเจา้หนา้ทีของบริษทั 1 ท่าน เพอืทาํหนา้ทีเลขานุการของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีทพีน้ตาํแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บการแต่งตงัใหม่ไดอี้ก ในกรณีทีกรรมการรายใดพน้

จากตาํแหน่งก่อนครบกาํหนดวาระ ใหเ้ลือกตงักรรมการแทนภายใน 90 วนั นบัจากวนัทีตาํแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที

เขา้มาแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัเวลาทีเหลือของ กรรมการทีตนเขา้ทาํหนา้ทีแทนนนั 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีจะพน้ตาํแหน่งไดเ้มือ 

1) การตาย 

2) การลาออก 

3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด ี

1) พิจารณา กาํหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบติัดา้นการกาํกับดูแลกิจการทีดี จริยธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนกังาน และดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างนอ้ยปีละ

หนึงครัง ในลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการทีดีเพือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบตัิในทกุระดบั  

2) พิจารณา กําหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

สิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพอืเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติั

ในทุกระดบั ตลอดจนดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิงแวดลอ้ม 

3) ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเรืองเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทดีี  

4) ส่งเสริมและกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินกิจการของบริษทัฯ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน 

เป็นไปตามนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

5) กาํหนดผูรั้บผดิชอบในการกาํกบัดูแลและกาํกบัการปฏิบติังานขององคก์รให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย 

และกระบวนการปฏิบติัทีไดว้างเอาไว ้ 

6) ปฏิบติังานอนืใดตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ทีประชุมผูถ้ือหุน้มอบหมาย 

7) รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ

ทราบหรือเพือพิจารณาอนุมติั 

8) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

9) เพอืพิจารณาอนุมติั 
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การประชุมของคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี

1) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 ครงั 

2) ในการประชุมแต่ละครังจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด จึงจะครบ

องคป์ระชุม 

3) กรรมการกาํกับดูแลกิจการทีมีส่วนไดส่้วนเสียในเรืองทีพิจารณาเรืองใด จะตอ้งงดแสดงความคิดเห็น และออกเสียง

ลงคะแนนในเรืองนนัๆ 

4) การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุม ให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่าให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกเสียง

หนึงเป็นเสียงชีขาด โดยขณะทีมีการลงมติ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

5) เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ส่งหนงัสือนดัประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการทดีีไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม มีการจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จดัเก็บ

รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสามารถ

ปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั รวมทงัประสานงานกบัผูท้ีเกียวขอ้งต่อไป   

6) คณะกรรมการบริหาร  

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ตามรายชือดงัต่อไปนี 

รายชือคณะกรรมการบริหาร ตําแหน่ง 

1. นายธิติพงศ์  ตงัพนูผลวิวฒัน์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

 

วาระการดํารงและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการทีมีประสบการณ์และคุณสมบติัเหมาะสมตาม คาํแนะนําของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีดี และได้รับการอนุมตัิโดย

คณะกรรมการบริษทั  ซึงตาํแหน่งประธานกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บการแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีเลขานุการ

บริษทั ทาํหนา้ทเีป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เวน้แต่คณะกรรมการบริหาร จะมอบหมายเป็นอย่างอืน 

กรรมการบริหารดาํรงตาํแหน่งตามวาระทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัซึงกรรมการบริหารพน้จากตาํแหน่งเมือ 

1) การตาย 

2) การลาออก 

3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยืนใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทีตาํแหน่ง

กรรมการบริหารว่างลง ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตงักรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วนั เพอืให้คณะกรรมการบริหารมี

จาํนวนกรรมการครบตามทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัต่อไปนี 

1) มีหน้าทีเสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจาํปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ แผนงานโครงการ

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 
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2) บริหารธุรกิจของบริษทัฯ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีไดว้างไวค้วบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบายและ ของบริษทัฯ ควบคุมดูแลใหก้ารบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามกาํหนด 

3) ดาํเนินการเรืองต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบักิจการโดยทวัไปของบริษทัฯ ศึกษา พิจารณา และติดตามการดาํเนินการเรืองต่างๆ 

ของบริษทัฯ เช่น การลงทุนซึงตอ้งใช้เงินจาํนวนมาก การออกผลิตภณัฑใ์หม่ การเข้าร่วมทุน การให้กู้ยืมเงินหรือคาํ

ประกนั 

4) กาํกบัและติดตามผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม และรายงานผลการดาํเนินงาน

และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

6) พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษทั เกียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

7) พิจารณาสอบทานรายการ เกียวกับการลงทุนและจาํหน่ายทรัพยสิ์น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการ

บริหารงานทวัไป และรายการอืนใดทีเกียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขต อาํนาจทีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั 

8) กาํกบัดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรืองทีสําคญัของบริษทัฯ ในกลุ่มก่อนทีจะ

มีการพิจารณาเรืองดงักล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ 

9) พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อเรืองทตีอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในกิจการทีนอกเหนือจากธุรกิจปกติ

ของบริษทัฯ  

10) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

11) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจให้ ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึงมีอาํนาจใน การดาํเนินการในเรืองใดเรือง

หนึงหรือหลายเรืองตามทีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได ้การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหาร

และหรือการมอบอาํนาจตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หรือรายการทีคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามทีก ําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขันตอนตามทีกําหนดโดย

คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานกาํกบัดูแล 

12) พิจารณาว่าจา้งทปีรึกษาหรือบุคคลทีมีความเป็นอิสระ เพือใหค้วามเห็นหรือคาํแนะนาํตามความจาํเป็น 

13) มีอาํนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดทีเกียวขอ้งของบริษทั มาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลทีเกียวขอ้ง 

14) รายงานผลการปฏิบตัิงานทีสําคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจาํ รวมทงัประเด็นสําคัญต่างๆ ที

คณะกรรมการบริษทัฯ ควรไดรั้บทราบ 

15) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพือพิจารณาอนุมติั 

16) ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามทีเห็นสมควรอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง และกรรมการบริหาร

จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างสมาํเสมอ โดยกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทงัปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ

เพมิตามความจาํเป็น (รายละเอียดตารางการกาํหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจาํปีพ.ศ. 2561 ระบุในหน้าที 28) 

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง ของจาํนวนกรรมการ

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  
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3) มติทีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการทีมาประชุมครบองค์ประชุม ทงันี 

กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเรืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกียวกบัเรืองนนั  

4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการโดยคาํสังของประธานคณะกรรมการบริหารส่งหนงัสือนดัประชุม

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน

ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือนดัประชุมเพือพิจารณาเรืองเร่งด่วนดงักล่าว มีการ

จดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม 

สนบัสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบติัหนา้ทีให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั รวมทงัประสานงาน

กบัผูท้เีกียวขอ้งต่อไป 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

1) ประธานหนา้ทบีริหารมีหนา้ทีดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังานประจาํตามปกติธุรกิจ เพือประโยชน์ของบริษทัฯ 

ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใต้กรอบของ

กฎหมายและขอบเขตอาํนาจทีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด 

2) พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจาํปีทีฝ่ายบริหารจดัทาํ เพือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา รวมทงัควบคุมการ

ใชจ้่ายงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 

3) ประธานหนา้ทบีริหารไดรั้บมอบอาํนาจในการกระทาํการใดๆ ทีปฏิบตัิไปตามปกติธุรกิจได ้

4) ประธานหน้าทีบริหารตอ้งนาํเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการลงทุนในการพฒันาโครงการใดๆ ทีไม่อยูใ่น

นโยบายประจาํปีของบริษทัฯ 

5) มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมทีเกียวขอ้งเป็นประโยชน์ต่อ

กิจการ 

6) อนุมติัการแต่งตงัทปีรึกษาดา้นต่างๆทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของกิจการ 

7) พิจารณาว่าจา้งการปรับเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนตามตาํแหน่งงาน รวมถึงโบนัสให้กับผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัฯ ทุกลาํดบัขนั 

8) พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และพจิารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ทีเกินอาํนาจสงัการ

ของฝ่ายงานนนัๆ 

9) ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคราว 

10) พิจารณาการดาํเนินการเกียวขอ้งกบัรายการระหว่างกนั ตามนิยามของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพอืเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

11) พิจารณาผลกาํไรและขาดทนุของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาํปีเพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

 ทงันีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่ประธานหน้าทีบริหารนัน จะตอ้งอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีทีการดาํเนินการใดทีมี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของ

ประธานหนา้ทีบริหาร หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต.) ประธานหน้าทีบริหารหรือผูที้

ได้รับมอบหมายไม่มีอาํนาจอนุมตัิการดาํเนินการดงักล่าว โดยประธานหน้าทีบริหารจะต้องนําเสนอเรืองดงักล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือให้คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาต่อไป 
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 นอกจากนีในกรณีทีมีการทาํรายการใดเป็นรายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีเกียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึง

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามความหมายทีกาํหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การทาํรายการดงักล่าว

ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือปฏิบติัการอืนใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดงักล่าว

กาํหนดไวใ้นเรืองนนัๆดว้ย เพอืใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเรืองดงักล่าว 

 

9.3)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

1) นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลทอีาจมีความขดัแยง้ ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั 

3. ไม่เป็นบุคคลทมีีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็น บิดา  มารดา 

คู่สมรส พนีอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การทาํรายการทางการคา้ทีเป็นปกติ เพือประกอบกิจการการเช่า หรือ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนักบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแยง้ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 

ปี  ก่อนไดรั้บการแต่งตงั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้

สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตงั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

ทงันีในกรณีทีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่ 

กรรมการอิสระ ผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดร้ับการแต่งตงั 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึน เพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซึงเป็นผูท้เีกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้   



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ       หนา้ 59 

 

9. กรณีทีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกัน 

บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมทีกรรมการอิสระรายนนัไดรั้บใน

แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 

2) การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนัน ทุกครังทีกรรมการอิสระทีดาํรงตาํแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจาํเป็นที

จะตอ้งแต่งตงักรรมการอิสระเพิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัทีดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั 

เพอืกาํหนดตวับุคคลทีมีความเหมาะสมทงัดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ รวมถึงมี

คุณสมบติัขนัตาํตามหัวขอ้ขา้งล่างนี และเสนอต่อทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ เพือ

พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตงักรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทงัหมด และ มีกรรมการอิสระอย่าง

นอ้ย 3 ท่าน ทงันีบริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ ทกุทา่นมีคุณสมบติัครบถว้นดงันี    

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลทอีาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ

ก่อนวนัทีไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็น บิดา มารดา คู่

สมรส พีนอ้ง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดร้ับ

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

วนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัทีไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ ทงันี ความสมัพนัธ์ตามที

กล่าวขา้งตน้รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทกีระทาํเป็นปกติเพอืประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้้ยมื คาํประกนั 

การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลทาํให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามี

ภาระหนีทตีอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึน

ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียว

โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
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การพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง

มีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัที

ไดรั้บแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการ

เงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมี

ความขดัแยง้ ทงันี ในกรณีทีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้ แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัทีไดรั้บแต่งตงั

เป็นกรรมการอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพอืเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็น

ผูท้เีกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการทมีีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนทมีีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทรีับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึงของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ อืน ซึงประกอบกิจการทีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

10) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทอีาจมีความขดัแยง้ 

11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกันเฉพาะทีเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนทงันี

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบตัิความเป็นอิสระของตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง โดยจะแจง้พร้อม

กับการรายงานข้อมูลประวตัิกรรมการ ณ สินปี สําหรับการจดัทาํแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี และรายงาน

ประจาํปีของบริษทัฯ 

 

 การสรรหากรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการ

ไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด ตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามทกีฎหมายกาํหนด   

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งหนึงในสามตามอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ

ทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจาํนวนทีใกลเ้คียงทีสุดกบัจาํนวน 1ใน 3 นัน  โดยกรรมการทีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ใหม่ได้ ทงักาํหนดให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้น

เลือกตงักรรมการบริษทัฯ  ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการทีกาํหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงันี 

1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง 
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2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูท่งัหมดเลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน กรณี

ทเีลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี

หรือพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการ

ทจีะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด  

 ในกรณีทตีาํแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคล

หนึงซึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาํหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถดัไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน บุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการที

ตนแทน  

 ทีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสีของจาํนวนผูถื้อหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จาํนวนหุน้ทถืีอโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดจาํนวนครังสูงสุดของกรรมการทีถูกแต่งตงัใหก้ลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบติัใน

เรืองของอายุ แต่บริษทัฯ จะคาํนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ทีจะอุทิศให้กับบริษทัฯ รวมทงัความสามารถในการปฏิบติั

หนา้ทเีป็นสาํคญั 

 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตงัจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ือหุ้น โดยทงัหมดต้องเป็นกรรมการอิสระซึงมี

คุณสมบติัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการกาํกับดูแล

กิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่าง

น้อย 1 คนต้องมีความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพือทาํหน้าทีตรวจสอบและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู ้สอบบญัชี และการพิจารณาข้อขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

 การสรรหาผู้บริหาร 

 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัฯ ได้พิจารณาสรรหาผูท้ีมีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี และเหมาะสมทีจะไดรั้บการคดัเลือก

เพอืมาดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  

 

9.4) การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตามมติคณะกรรมการบริษทัครังที 2/2559 เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมตัินโยบายการกาํกับดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัทมีีมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2559 เมือ

วนัท ี25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินการของบริษทัยอ่ยและบริษทัฯ ร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทงัระเบียบขอ้บงัคบั เป้าหมาย กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ อย่างต่อเนืองและมี

การติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเนือง  
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โดยมีนโยบายและการบริหาร การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัฯร่วม (ปัจจุบนัและหรือหากจะมี

ในอนาคต) ดงันี 

นโยบาย 

- บริษทัฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment) และความ

รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระทาํทีสามารถอธิบายและชีแจงได ้(Accountability) 

- บริษทัฯ จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 

- บริษทัฯ จดัให้มียดึถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code 

of Ethics) 

- บริษทัฯ สร้างความเจริญเติบโตใหก้บับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม และเพิมคุณค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว (Creation of 

Long Term Value Added) โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนประกอบ ประสานดุลยภาพทีดี ระหว่างความ

แตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

- ในกรณีทบีริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักนั บริษทัฯ มีนโยบายทีจะไม่เขา้แข่งขนั

ในธุรกิจหลกัซึงกนัและกนั และจะดาํเนินการเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทงับริษทัฯ บริษทั

ยอ่ย หรือ บริษทัฯ ร่วม    

- บริษทัฯ มีความสํานึกรับผิดชอบในภาระหน้าทีและปฏิบติัหน้าทีดว้ยขีดความสามารถ สาํหรับการกระทาํของตนทีมี

ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทงัหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 

ดา้นการบริหาร 

- พิจารณาส่งบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทั

ยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพือทาํหนา้ทีกาํกบัดูแล และควบคุมการดาํเนินธุรกิจ  

- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เพือรับทราบ 

- กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัทีเป็นไปตามอาํนาจอนุมตัิและการดาํเนินการ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูล และการ

ดาํเนินการใดๆ ทีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบงัคบั ประกาศ คาํสัง หรือ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํ

รายการเกียวโยง และ/หรือการไดห้รือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย ์ 

- รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และ ในกรณีทีมีเรืองทีมี

นยัสําคญัของบริษทัฯ ดงักล่าว เช่น การเพิมทุน/ลดทุน การเลิกบริษทัฯ ให้ นาํเสนอเรืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพอือนุมติัการดาํเนินการใดๆ  

ทงันี ในการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีอนัเป็นปัจจยั

หลกัในการเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบทีมีประสิทธิภาพ และยดึมนัทีจะดาํเนินธุรกิจตามแนวของบรรษทัภิบาล เพือสร้าง

กลไกการควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมนัใจต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก

ฝ่าย 

 

9.5)  การกํากับดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการกาํกบัการดูแลการใชข้้อมูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที

ดี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลทีดี มีความซือสตัยสุ์จริตในการดาํเนินกิจการ และเพือให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดรั้บข่าวสารทีเท่า
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เทียมกนับริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบาย ในการเปิดเผยขอ้มูล รายงานทางการเงิน และการดาํเนินงาน โดยสรุปสาระสาํคญั

ไดด้งันี 

1) เปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และทีเกียวกบัธุรกิจและผลการประกอบการของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

เชือถือได ้ ทนัเวลา และสมาํเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบุคคลทวัไป บริษทัฯไดป้ฏิบติั

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งเคร่งครัด กรรมการและผูบ้ริหาร เมือมีการซือ

ขายหลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย ์ ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 4) 

พ.ศ. 2551 รายงานการเปลียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบภายในเวลาทีกาํหนด 

2) ในการดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทีจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล

ภายในทีมีสาระสาํคญั ซึงจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะ

ไม่ใช้โอกาสหรือขอ้มูลทีได้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯในการหาประโยชน์ส่วนตน 

หรือให้ขอ้มูลภายในแก่บุคคลอืน   

3) การซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และในเรืองการทาํธุรกิจทีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจทีเกียวเนือง บริษทัฯไดมี้

การกาํหนดการป้องกนัโดยการจาํกดัให้รับรู้ขอ้มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงทีเกียวขอ้งเทา่นนั 

 การกระทาํฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯถือว่าเป็นการ

ปฏิบตัิขดักับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยงัมีความผิดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัท ี4)  พ.ศ. 2551    

 **โดยกาํหนดไวใ้นคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีและขอ้บงัคบัการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ เพือเป็นทีรับทราบและ

ปฏิบติัตาม  
 

9.6)  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมือวนัที 24 เมษายน พ.ศ. 2561  มีมติอนุมติัการแต่งตงั  

1)  นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 6977 หรือ 

2)  นายธีรศกัดิ ฉวัศรีสกุล     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 6624  หรือ 

3) นางสาวกญัญาณฐั  ศรีรัตน์ชชัวาลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ 

4) นายนรินทร์ จูระมงคล     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 8593  

แห่งแกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ซึงเป็นผูส้อบบญัชีทีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบตัิทีไดรั้บการยอมรับ และเป็น

ผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย พร้อมทงักาํหนดค่าตอบแทนการ

สอบบญัชี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท และมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ

บริษทั เป็นผูอ้นุมตัิหากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จาํเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอืนแทนในกรณีทีผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทงัมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบ

การเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทีอาจเกิดขึนระหว่างปีดว้ย 
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(หน่วย : บาท)           บริษัท เจนเนอรัล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  ปี  

1. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี    2,800,000    2561 

      2,100,000    2560 

      1,975,000    2559 

2. ค่าตอบแทนอืนๆ *    281,668     2561 

      119,893     2560 

      114,865     2559 

    

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนอืนทีเรียกเกบ็เป็นค่าใชจ่้ายตามทีจ่ายจริง เช่น คา่เบียเลียง คา่เดินทาง คา่ล่วงเวลา และคา่ทีพกั เป็นตน้ 

 

การปฏิบัติตามหลักการการกาํกบัดูแลกิจการทีด ี 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการกาํกับดูแลกิจการทีดี ซึงเป็นส่วนสําคญัอย่างยิงต่อการดาํเนินธุรกิจให้

เจริญเติบโตอย่างยงัยืน เป็นการสร้างความเชือมนัใหก้บัผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุนและผูท้ีเกียวขอ้งทุกฝ่ายเพือให ้  การบริหารงาน

เป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละมีธรรมภิบาลทีดี ตลอดจนสามารถเป็นทีไดรั้บ  การยอมรับต่อสาธารณชน

ได ้คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมติทีประชุม

คณะกรรมการบริษทั ครังที 7/2559 เมือวนัที 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และให้มีการทบทวนนโยบายรวมถึงการปฏิบติัตาม

นโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  

ทงันีคณะกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการทีดีไดน้าํหลกัเกณฑก์ารสาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษทัฯ 

จดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซึงไดรั้บการยอมรับจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการ กลต. มาเป็นตน้แบบในการดาํเนินงานการสร้างระบบกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

สําหรับนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทัฯ มีความสอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึงบริษทัฯ ไดถื้อ

ปฏิบติัอยา่งต่อเนืองดงันี 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ทงันีในทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 8/2560 เมือวนัที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติ

รับทราบรายงานหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จาํนวน 8 ขอ้ใหม่ ตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการทดีีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าทีในฐานะผูน้ํา 

(governing body) ประโยชน์ และหลกัปฏิบตัิของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยงัยืน และไดป้ระเมินการ

ปฏิบติัตาม CG Code ในภาพรวมแลว้ โดยพจิารณาจากผลประเมินทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที

ดี เป็นผูป้ระเมินและอธิบายเบืองตน้ 
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หมวดที 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้นโดยตระหนักว่าผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุม

บริษทัฯ ผ่านการแต่งตงัคณะกรรมการใหท้าํหนา้ทีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสาํคญัของ

บริษทัฯ 

 สิทธิขนัพนืฐานของผูถื้อหุน้คือการเขา้ร่วมประชุมเพอืแต่งตงั ถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผูส้อบบญัชี และเรือง

ทมีีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิมทุน การจดัสรรเงินปันผล และ

อนุมติัรายการเกียวโยงต่างๆ ผูถื้อหุ้นยงัได้รับสิทธิในการซือขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกาํไร  หรือเงินปันผล 

รวมถึงการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งต่อเนือง บริษทัฯจะไม่ทาํการใดๆอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ   

ผูถื้อหุน้ โดยมีแนวทางการปฏิบตัิทีดีต่อผูถื้อหุน้ดงันี 

1) บริษทัฯไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ 

เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และเอกสารประกอบให้กบัผูถ้ือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่าง

นอ้ย 7 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 

2) บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้พร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทาง

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และใน Website ของบริษทัฯ ก่อนล่วงหน้าวนัประชุมฯ เป็นเวลา 30 วนั เพือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุมฯ 

3) บริษทัฯ ไดจ้ดัสถานทีประชุมผูถื้อหุน้ในทาํเลทกีารเดินทางสะดวก มีการอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ได้

ใชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มที โดยไม่มีการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้     เพือ

เป็นการส่งเสริมสิทธิของผูถ้ือหุน้ และมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกบัคณะกรรมการ

ได ้     

4) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผูจ้ัดการ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  และ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง เพอืร่วมกบักรรมการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นที

เกียวขอ้ง   

5) บริษทัฯไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมฯ ซึงไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีการบนัทึกมติทีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทงัคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง ในทุกๆ วาระทีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง     

 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบนัในการเข้าร่วม

ประชุม โดยบริษัทฯ คดัเลือกสถานทีจดัประชุมซึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นเดินทางเขา้ร่วม

ประชุมไดอ้ยา่งสะดวก บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้จดัส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพือลดระยะเวลาให้

การตรวจเอกสารในวนัประชุมและบริษทัฯ จดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานทีจดัประชุมสะหรับผูถ้ือหุ้นบุคคลธรรม

การและนกัลงทุนสถาบนัโดยบริษทัฯไดใ้ชร้ะบบบาร์โค๊ดมาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพือช่วยให้ขนัตอน

ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากขึนและไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผูถื้อหุ้น

ในการมอบฉนัทะ ทงันีเพอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้   
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หมวดที 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 การสร้างความมนัใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลให้การใช้เงินของผูถื้อหุ้นเป็นไป

อย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัสําคญัต่อความมนัใจในการลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมการจึงกาํกบัดูแลให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บการ

ปฏิบติัและปกป้องสิทธิขนัพนืฐานอย่างเท่าเทียมกนั โดยไดด้าํเนินการต่างๆดงันี 

1) บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้โดยไดอ้าํนวยความสะดวกและสนบัสนุนผูถื้อหุน้ โดยได้

ส่งใบมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ในกรณีทีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกในการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถจะให้บุคคลใด

บุคคลหนึงเขา้ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉนัทะผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียงได ้ในการลงคะแนน

เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เพือเป็น

ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมการทงั 2 ท่านประกอบ 

2) การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือการเสนอชือบุคคล

เพอืเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ยงัไม่มีหวัขอ้นีระบุใน website อยา่งเป็นทางการ แต่ผูถ้ือ

หุ้นสามารถส่งขอ้มูลการขอเพิมวาระการประชุมฯ  หรือเสนอชือกรรมการพร้อมคุณสมบตัิเข้ามายงั  website ของบริษทัฯ

ได ้แต่ทผีา่นมายงัไม่ปรากฏวา่มีขอ้มูลส่งเขา้มา 

3) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึงเสียง 

4) กาํหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ืนในทางมิชอบของ

กรรมการบริษทั พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการ ผูบ้ริหารทราบ และกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งรายงาน

การเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยทุ์ก

ครังทมีีการเปลียนแปลงการถือครอง และพนกังานของบริษทัฯ จะไม่แจง้ขอ้มูลทียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนใหผู้อ้ืนทราบ 

การเปิดเผยข้อมูลทีอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กรรมการบริหารก่อน  

 ทงันีเพือมิให้กรรมการและผูบ้ริหารนาํข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น

โดยรวม บริษทัฯไดมี้การส่งเอกสารในเรืองการใชข้อ้มูลภายในและความผิดทีเกิดขึนให้กบักรรมการและพนกังานของ

บริษทัฯ ทุกครังทีมีระเบียบกฎเกณฑใ์หม่จากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หากพบว่ามี

กรรมการหรือพนกังานอาศยัอาํนาจหน้าทีหรือโอกาสในการทาํงานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินยัของบริษทัฯ 

โดยทีผ่านมาไม่มีกรณีทีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภายในเพือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 

5) เปิดเผยขอ้มูลรายการทีเกียวโยงกัน และความเห็นของคณะกรรมการเกียวกบัรายการดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้น

ทราบ และไม่มีการทาํรายการทีเกียวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในวาระการแต่งตงักรรมการ ผูถ้ือหุ้นจะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตงั

กรรมการเป็นรายบุคคล 

 

หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทงัภายในและภายนอกบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผู ้

ถือหุ้น กรรมการ พนกังานของบริษทัฯ ลูกคา้ คู่ค้า เจา้หนี คู่แข่ง หน่วยงานอืนๆทีบริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมภายในและ

ภายนอกบริษทัฯ รวมทงัความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้มและภาครัฐ โดยแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 

เป็นดงันี 
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1) ผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ จะปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความซือสตัยสุ์จริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมนัจะสร้างความเติบโต เพือให้ผู ้

ถือหุ้นไดร้ับผลตอบแทนทียงัยืนจากผลการประกอบการของบริษทัฯ บริษทัฯไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัตาม

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการทีดี ในหมวดสิทธิของผูถ้ือหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดั

ใหมี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gel.co.th  เพอืเป็นช่องทางทีผูถ้ือหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรือง

ทอีาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบับริษทัฯ ได ้

  ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัเพิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 

ของบริษทัฯ ทีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gel.co.th  

2) พนักงาน   

   บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัพนกังานเพราะถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการ

บรรลุเป้าหมายของบริษทัฯได ้บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายทีชดัเจนใน การพฒันาบคุลากรของบริษทัฯ มีการพฒันาอบรมให้

ความรู้อยา่งทวัถึงคนละไม่นอ้ยกวา่ 6 ชวัโมงต่อปีสาํหรับพนกังานทีไดรั้บการอบรม เพือพฒันาความสามารถของพนกังาน

ทุกระดบัอยา่งต่อเนือง ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในงาน ซึงในปีพ.ศ. 2561  มีการอบรมพฒันาให้ความรู้แก่พนักงานเฉลียคนละไม่

น้อยกว่า 7.5 ชวัโมงต่อปี ทงันีมีการอบรมพฒันาให้ความรู้แก่พนักงานทงัภายในบริษทัฯ และภายนอกบริษทัฯ ทีตงั

เป้าหมายตามแผนการจดัอบรมจาํนวน 18 หลกัสูตร ซึงบริษทัฯ สามารถจดัอบรมไดเ้กินกว่าแผนทีตงัเป้าหมายจาํนวน 38 

หลกัสูตร และเมือเปรียบเทยีบการอบรมพฒันาให้ความรู้แก่พนกังานในปี พ.ศ. 2560 กบัปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 100 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตงัคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยการจดั

อบรมหลกัสูตรให้กบัคณะกรรมการเพอืทาํหน้าทีดูแล แนะนาํ แจง้ข่าวสาร เกียวกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน รวมทงัการป้องกันอุบตัิเหตุจากการทาํงาน เพือให้พนักงานนําไปปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง จดัอุปกรณ์ความ

ปลอดภยัทเีหมาะสมกบัลกัษณะงาน มีสวสัดิการทีดี และสภาพการจา้งงานทีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด  

  บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบ ัติทีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนและ

สวสัดิการพนกังานประกนัสุขภาพของพนกังาน โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหพ้นกังานไดรั้บทราบผา่นทาง Website ของบริษทัฯ 

ใหเ้ป็นทีทราบ  

  บริษทัฯ จดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนกังานเพือเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯไดใ้ส่ใจดูแล

พนกังานทุกคนในระยะยาวอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการทีเหมาะสม 

 บริษทัฯ ถือวา่ทรัพยากรบุคคลทีเหมาะสม เป็นทรพัยากรทีมีคุณค่าทสุีด บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัต่อการดูแลพนกังาน

อยา่งรอบดา้น ดูแลใหมี้สุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง แบ่งเบาภาระความกงัวลต่างๆ โดยสวสัดิการบางอย่างครอบคลุม

ไปถึงครอบครัวพนักงานและได้คาํนึงถึงผลตอบแทนทีเหมาะสม รวมถึงสภาพการทาํงานในระดับทีสูงกว่ากฏหมาย

กาํหนดไวแ้ละใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคน 

 การใหผ้ลตอบแทนทีเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการแก่พนักงานอย่างสมาํเสมอ เพือให้มนัใจว่าการจ่าย

ค่าตอบแทนของบริษทัฯ อยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนั และยงัมีการประสานงานดา้นนโยบาย

การจดัสวสัดิการของบริษทัในเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อีกทงัยงัได้จดัตงัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน เพอืกาํกบั อนุมตัิหลกัการ และแนวทางทีเกียวขอ้งกบัค่าตอบแทน เพือให้การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนัทงัองคก์รและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ 

 เพอืเป็นการตอบสนองกลยทุธ์ของบริษทัฯ ในการขยายธุรกิจ และพฒันาศกัยภาพของพนกังานทีจะช่วยขบัเคลือน

บริษทัฯ สู่การเป็นแนวหนา้ของธุรกิจ แผนกงานทรัพยากรบคุคลไดค้ดัเลือกพนักงานทีมีศกัยภาพสูง (Talent) ตามแผนการ

สืบทอดตาํแหน่ง รวมทงัการวางโครงสร้างออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเป็นระบบทีได้รับความเชือถือใน

ระดบัสากลมาใช้กับกลุ่มพนักงาน เพือให้เกิดความเชือมนัว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการสําหรับพนักงานมีความ

สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑร์ะบบการจ่ายค่าตอบแทน และยงัสามารถแข่งขนัไดใ้นเขตอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกนั 

 การจดัสวสัดิการทีเหมาะสมแก่พนกังาน 

 พนกังานบริษทัฯ ยงัไดรั้บสวสัดิการอืนๆ เพือลดภาระค่าครองชีพลดความกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพความ

เป็นอยูท่ีดีของพนกังานทีครอบคลุมไปยงัครอบครัวพนกังานให้มีพลานามยัทแีข็งแรง อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและ

ดาํรงชีวิตของพนักงานและไดมี้การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สวสัดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตน ผ่านคู่มือ

พนกังาน โดยสวสัดิการดงักล่าวสามารถจาํแนกออกเป็น 5 หมวดหลกั ดงันี 

1) สวสัดิการดา้นเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน คู่สมรสของพนกังาน หรือบดิามารดา หรือบุตร

ของพนกังานเสียชีวิต เงินเบยีขยนั  

2) สวสัดิการด้านเงินกู ้อาท ิเงินกูส้วสัดิการสงเคราะหก์รณีฉุกเฉิน เงินกูเ้คหะสงเคราะห์  

3) สวสัดิการด้านกองทนุ อาทิ กองทุนสาํรองเลียงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกนัสงัคม  

4) สวสัดิการดา้นสุขภาพและประกนัชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปีตามความจาํเป็นของแต่ละ

ช่วงอายแุละเพศอยา่งหมาะสม การประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม เป็นตน้ 

5) สวสัดิการด้านเครืองแต่งกายพนกังาน 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยคาํนึงถึงหลกัความเสมอภาคกนัในทางกฎหมาย สิทธิและ

เสรีภาพส่วนบุคคล  และจะไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังานเพราะความแตกต่างในเรืองถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง   

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันพนักงาน ทงัในเรืองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน จึงไดป้ระกาศนโยบาย เรือง สิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัใน

การทาํงาน ดงันี 

1) สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทงัหมด บริษทัฯ ตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้กาํหนด

ต่างๆ ในเรืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดล้อมในกรณีทีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบ

ขอ้บงัคบัใชใ้นบริษทัฯ  

2) บริษทัฯ จะตระหนกั ในเรืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ ในการทาํงานของพนกังานทุกคน 

ไม่ว่าในสถานทีทาํงาน หรือในการดาํเนินธุรกิจของพนักงานในบริษทัอืนๆ รวมไปถึงคนอืนๆ ในขณะที

พวกเขาอยูใ่นสถานทีบริษทัฯ นนัๆ 

3) ระบบการจดัการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบติัเหตุ, โรคทีเกิดจากการทาํงาน และ

ปกป้องสิงแวดลอ้มเท่านนั แต่ยงัรวมถึงการจดัเตรียมทรัพยากร และงบประมาณทีจาํเป็นและเพียงพอในการ

สร้างเสริมวฒันธรรมความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้มในสถานทีทาํงานโดยการแสดงให้เห็น

อยา่งชดัเจนและดาํเนินการตามขอ้ตกลงอยา่งจริงจงัและต่อเนือง 
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4) ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้ม เป็นวิธีทีบริษทัฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่วม

ในการเพิมประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดาํเนินการอยา่งต่อเนือง ดงันนับริษทัฯ มุ่งมนัในการบงัคบัใช้

ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้ม ในการระบ ุประเมินผล และการควบคุม

อนัตราย และความเสียงในดา้นความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และมลภาวะทางสิงแวดลอ้ม เราจะพฒันา

ระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิงแวดล้อมในการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และรายงานผล การ

ดาํเนินการและการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง 

5) การพิจารณาการเปลียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนาํระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและ

สิงแวดลอ้มมาเป็นส่วนหนึงในการร่วมประเมินการเปลียนแปลงทุกครัง 

6) บริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ให้สัญญาว่าจะดาํเนินการป้องกันสภาพแวดลอ้ม ใช้วตัถุดิบ

อย่างรู้คุณค่า และใช้พลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพือลดการปล่อยมลภาวะ จดัการของเสีย 

และนาํของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

7) การตรวจสอบระบบความปลอดภยัสุขภาพอนามยั และสิงแวดลอ้มจะดาํเนินการอย่างสมาํเสมอรวมไปถึง

การระบุสิงทไีม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด และพยายามหาช่องทางในการพฒันาปรับปรุงใหด้ีขึน 

8) บริษทัฯ จะนําระบบปฏิบตัิการงานทีดีเลิศในเรืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสิงแวดล้อมมาประ

ประยุกตใ์ชใ้น องค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านีโดยการฝึกอบรม การ

ตรวจสอบใหค้าํปรึกษาแนะนาํและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

9) พนกังานทุกคน ผูรั้บเหมา และผูร้ับเหมาช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามวิธีการ และระเบียบต่างๆ

ตามทกีาํหนดในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัสุขภาพอนามยัและสิงแวดลอ้มในการปฏิบตัิงานประจาํ 

ดว้ยความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

  บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คาํนึงถึงการอยู่ร่วมกนักบั

สังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพือการพฒันาอย่างยงัยืน ซึงได้มีการประกาศนโยบาย เรือง ธรรมาภิบาล

สิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมือวนัที 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทงัชุมชนใกลเ้คียงทราบ

โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายเรืองธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และ

ผา่นเกณฑก์ารประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือวนัที 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 

 

จาํนวนและอตัราการเกิดอบุติัเหตุจากการทาํงานของพนกังานปี 2561 

(คน) สาํนกังานใหญ่บางกะดี สาํนกังานสาขาเชียงรากนอ้ย รวมทงัสิน 

 หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

1. จาํนวนบาดเจ็บ

จากการทาํงาน  

1 5 6 - - - 1 5 6 

2. จาํนวนการเกิด

อุบติัเหตถึุงขนั

หยดุงาน  

- 1 1 - - - - 1 1 

 

ในปี 2561 สถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวติของพนกังานคิดเป็นหน่วย 200,000 ชม.ต่อคนต่อปี มีดงันี 

- อตัราการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยถึงขนัหยดุงานหยดุงานไม่เกิน 3 วนั จาํนวน 6 คน 

- อตัราการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยถึงขนัหยดุงานเกิน 3 วนั แต่ไม่เสียชีวติ จาํนวน 1 คน 
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 บริษทัฯ จดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นจากพนกังาน หากพนกังานไดพ้บเห็นสิงผิดปกติหรือสิงไม่ควร ซึงจะถูกส่งถึง

กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง สําหรับการแจง้เบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษทัฯไดจ้ดัตงัอีเมลข์องกรรมการอิสระ E-mail 

address: independentdirector@gel.co.th เพือให้ผูต้อ้งการแจง้เบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษทัฯ เพือเป็นขอ้มูลให้

สอบหาขอ้เทจ็จริงโดยตรง 

1) ลูกค้า   

 บริษทัฯได้ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมนัใจให้ลูกค้า ทีจะไดรั้บสินค้าและ

บริการทีมีคุณภาพ ราคาทีเป็นธรรม บริษทัฯไดรั้บฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกคา้เพือนาํมาทบทวน ปรับปรุง 

นอกจากนีบริษทัฯไดท้าํการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้อย่างสมาํเสมอ บริษทัฯไดพ้ฒันาคุณภาพของสินคา้และระบบ

การบริหารงาน ไดรั้บรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2015 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO  

บริษทัฯ มุ่งมนัสรา้งความพึงพอใจและความมนัใจใหก้บัลูกคา้ โดยเนน้ทีความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ซึงมี

ผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ โดยพฒันาคุณภาพและรูปแบบของสินคา้และบริการเพือสนองความตอ้งการของลูกคา้ในราคา

ทเีป็นธรรมไดอ้ยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ เพอืรักษาความสัมพนัธ์ทีดีในระยะยาว โดยบริษทัฯไดม้ีการสาํรวจวามพึงพอใจ

ของลูกคา้เพือรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน และนาํมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดี

ยงิขึน นอกจากนี ยงัมีการพฒันาบุคลากรทีจะมาให้บริการกบัลูกคา้ โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังาน

ทงัก่อนปฏิบติังานจริงและพฒันาเพิมพนูทกัษะและความรู้ใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนือง เพือให้ลูกค้าไดรั้บประโยชน์สูงสุด

จากการใหบ้ริการและดูแลใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาด

เลก็ 

2) คู่ค้า 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงความสําคญัของคู่ค้าในฐานะทีเป็นผูท้ีมีความสําคญัในการให้ความช่วยเหลือการดาํเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั  โดยบริษทัฯ ยดึหลกัการปฏิบติัทีเสมอภาคและการแข่งขนัทีเป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย ซึงบริษทัฯ จะปฏิบตัิ

ต่อคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดาํเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเขา้ทาํสัญญากบัคู่คา้

โดยใหไ้ดผ้ลตอบแทนทเีป็นธรรมทงัสองฝ่าย  ตงัอยูบ่นหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเงือนไข ราคา คุณภาพ และ

บริการต่างๆ อยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทงันี เพือมุ่งหมายทีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพทยีงัยนื  

3) คู่แข่ง 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัคู่แข่งบริษทัฯ มีนโยบาย ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์การแข่งขนั

ทีดี เน้นการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอย่างเป็นธรรม บริษทัฯ ทาํการแข่งขนัโดยใชคุ้ณภาพของ

สินค้าและการบริการทีเชือถือได้เป็นจุดแข่งขัน ทําการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีในฐานะผูร่้วมประกอบการคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใด ๆในเรืองทีเกียวกบั

คู่แข่งทางการคา้ 

4) เจ้าหนี  

 บริษทัฯไดป้ฏิบตัิตามพนัธะทางสัญญาต่อเจา้หนีการคา้และเจา้หนีสถาบนัการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อ

หนีสินของบริษทัฯ บริษทัฯปฏิบติัต่อเจา้หนีอย่างเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ  บริษทัฯ และเจา้หนี มี

ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเสมอมา 
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5) สังคม/ชุมชน และสิงแวดล้อม   

  บริษทัฯไดค้าํนึงถึงสังคม/ชุมชน และสิงแวดลอ้มโดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่าง ๆ เพือจะไม่

เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัฯไดต้ระหนักถึงความรับผิดชอบในการไม่ให้เกิดมลภาวะ ทางเสียง ฝุ่ นต่อ

ชุมชนใกลเ้คียง จดัหน่วยงานเฉพาะเพอืดูแลสิงแวดลอ้มอยา่งใกลชิ้ด มีความเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 บริษทัฯได้คาํนึงถึงคุณค่า และความสําคญัในการทาํประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ไดใ้ห้การ

พฒันาปรับปรุงหอ้งเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกลเ้คียง สนบัสนุนเครืองกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก และ

ร่วมกิจกรรมของวดับริเวณใกลเ้คียงตามเทศกาลทางศาสนาทีสาํคญั พนกังานของบริษทัฯ ไดร่้วมกันบริจาคโลหิตให้แก่

สภากาชาดไทย ปีละ 1 ครัง อยา่งสมาํเสมอทุกปี 

  บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คาํนึงถึงการอยู่ร่วมกนักบั

สังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพือการพฒันาอย่างยงัยืน ซึงได้มีการประกาศนโยบาย เรือง ธรรมาภิบาล

สิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมือวนัที 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทงัชุมชนใกลเ้คียงทราบ

โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายเรืองธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และ

ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ (โรงงานบางกะดี จาํนวน 6 โรงงาน) จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม เมือวนัท ี15 กนัยายน พ.ศ. 2557 และไดร้ับประเมินการต่ออายเุมือวนัท ี19 กนัยายน 2560  

  บริษทัฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที 1 (โรงงานบางกะดี จาํนวน 6 โรงงาน) จากกระทรวง

อุตสาหกรรม เมือวนัที 20 มิถุนายน 2557 และไดรั้บการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที 2 (โรงงานบางกะดี จาํนวน 6 

โรงงาน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมือวนัที 19 ธนัวาคม 2561  

  และนอกจากนี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยกระดบัโรงงานอุตสหกรรมมุ่งสู่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมในพืนที

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใตโ้ครงการยกระดบัและจดัทาํฐานขอ้มูลการพฒันาอุตสาหกรรมในพืนทีเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 8 จงัหวดั ในพืนทีเป้าหมาย (จงัหวดัระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม 

และปทุมธานี) และบริษทัฯ ได้รับเกียรติบตัร ในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมือวนัที 10 

กนัยายน 2561  

 

 การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 

 การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัฯ ไดผ้่านการรบัรองการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition: CAC) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ความเป็นมาของการได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(Collective Action Coalition: CAC)  

 เมือวนัที 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2558 ได้มีมติอนุมตัิให้เขา้เป็นแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการดาํเนินการเป็นนโยบาย และแสดงคาํประกาศ

เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริตในเรืองการป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบั

การคอร์รัปชนั  

 ทงันีบริษทัฯ ไดป้ระเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตขึนโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจดัทาํรายงาน

ทางการเงิน การทาํให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การทีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 
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(Management override of internal controls) การเปลียนแปลงขอ้มูลในรายงานทีสาํคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซึง

ทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ได้ดาํเนินการยืนรายงานแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อตา้นการ

คอร์รัปชนั เวอร์ชนั 2.0 ตามกรอบระเบียบของคาํประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต เพือขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนั (CAC) 

 เมือวนัที 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึงใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษทัฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบ

ใบรบัรองดงักล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เมือวนัที 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน  

 บริษทัฯ มีช่องทางการสือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกียวกบัการ

ทุจริต และมีแนวปฏิบติัเกียวกบัการมอบหรือรับของกาํนลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อืนใด การเลียงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที
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เกินขอบเขตจาํกดั ซึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และแนวทางปฏิบติัด้านการจดัซือจดัจา้ง การให้เงินบริจาคที

ตอ้งดาํเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ และขนัตอนปฏิบตัิของบริษทั ให้แก่ลูกคา้/คู่คา้ รวมทงัผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษทัฯ โดยไดรั้บทราบและขอความร่วมมือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น การทุจริตคอร์รัปชัน 

 ทงันี บริษทัฯ ไดมี้การแจกระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงานและคู่มือปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ของบริษทัฯ ให้แก่

ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนกังานของบริษทัฯ ทุกท่านเพือทราบ และลงนามรับทราบเพือถือเป็นระเบียบปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัด เพือให้พนกังานบริษทัฯ ทกุคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

 บริษทัฯ มีการแต่งตงัผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูรั้บเรืองร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรม กาํหนดนโยบายการจดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานทีโปร่งใส 

และตรวจสอบได ้เพือให้ผูร้้องทุกข ์หรือผูร้้องเรียนไวว้างใจ และเชือมนัในกระบวนการสอบสวนทีเป็นธรรม รวมถึงการ

กาํหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเกียวกบัการทุจริต และสาํหรับผูท้ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนทีเป็นพนกังาน 

ลูกคา้ หรือบุคคลทีรับจา้งทาํงานใหแ้ก่บริษทั จะไดร้ับการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ซึงไดมี้การกาํหนดรายละเอียดไวใ้น

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

 กรณีทีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการกระทาํ ทีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่าง ๆ ไดที้ 

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้ง  

 

ประเด็นสําคญัให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พจิารณารับทราบ สําหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอยีดดงันี  

 คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทัฯ 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

 เลขท ี44/2 หมู่ 2  ถ.ติวานนท ์ ต.บางกะดี  อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี  12000 

 โทรศพัท ์ 0-2501-2020 (อตัโนมตัิ) , 0-2501-2462 , 0-2501-1055 (อตัโนมติั)           

                  0-2501-2128-30  โทรสาร    0-2501-2468 , 0-2501-2134   

 

ทงันี ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพพิาทใด ๆ ทีมีนัยสําคญักับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

  บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยไดก้ ําหนดไวเ้ป็นบทบาท

หนา้ทขีองคณะกรรมการบริษทั ในการเปิดเผยขอ้มูลทีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ทงัขอ้มูลทางการเงิน 

และขอ้มูลอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เพือใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดร้ับขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยผ่านช่องทาง

และการสือสารเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท ีwww.gel.co.th  

  อนึงบริษทัฯ มีการจดัตงัหน่วยงานเพอืรับผดิชอบดูแลงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และงานเลขานุการบริษทั เป็น

ตวัแทนบริษทัฯ ในการสือสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลทีเป็นประโยชน ์ให้แก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน  นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ
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ผูเ้กียวข้อง ทีผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเกียวกบับริษทัฯ ไดอ้ย่างสะดวก โดยทางโทรศพัทห์มายเลข 02-501-

2020 ต่อ 775 และ 333  และทางโทรสาร 02-501-2134 

มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนของทงัจากบุคคลภายนอกและพนกังานกระบวนการดาํเนินการเมือไดรั้บขอ้

ร้องเรียนอีกทงัยงัไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียนดงันี 

1. การแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีทีสงสัยว่าจะมีการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ

ของบริษทัฯ การกระทาํผดิกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมทีส่อถึงการทุจริตการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัผา่นช่องทางดงันี 

1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาทีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 

2) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี    

3) ทางจดหมาย  

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัเจนเนอรัลเอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

เลขท4ี4/2 หมู่ท ี2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

4) ทาง e-mail โดยส่งมาท ีgel@gel.co.th  

5) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.gel.co.th  

2. กระบวนการดําเนินการเมือได้รับข้อร้องเรียน 

เมือบริษทัฯ ไดร้ับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแลว้บริษทัฯ จะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและ

กาํหนด มาตรการในการดาํเนินการเพือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท้ีไดรั้บผลกระทบโดยคาํนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย

โดยรวมทงัหมดหลงัจากผูที้ทาํหนา้ทีรับผิดชอบเรืองดงักล่าวมีหนา้ทีติดตามผลการดาํเนินการและรายงานผลให้ผูรั้บแจง้

เบาะแส/ข้อร้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทงัรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบัแลว้แต่กรณี 

3. มาตรการคุ้มครอง 

เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูที้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงบริษทัฯ 

จะไม่เปิดเผยชือ-สกุล ทีอยู ่ภาพ หรือขอ้มูลอืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงกาํหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีทีผูน้ันเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความ

เดือดร้อนเสียหายทงันีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีมีความเหมาะสม

และเป็นธรรม 

ทงันีบุคคลทีบริษทัฯ ตรวจสอบแลว้พบว่าไดก้ระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันจะได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบทีบริษทัฯ กาํหนดหรือไดรั้บโทษตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 

หมวดที 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของบทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการทมีีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ

บริษทั ประกอบดว้ยบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์การทาํงานจากหลากหลายสาขา ทาํให้การ

ปฏิบติัหนา้ทีกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีภาวะผูน้าํ  มีวสิยัทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ

มีประสบการณ์ดา้นต่างๆ มีความซือสตัยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ
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ผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์  เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน กลยทุธ์ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณ 

ทกีาํหนดไวอ้ยา่งสมาํเสมอ ติดตามผลการดาํเนินงาน โดยคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติทีประชุมผูถื้อหุน้ 

อย่างซือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม รวมทงักาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย ละแนวทางที

ก่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้  และเพอืความเจริญเติบโตอยา่งยงัยนืขององคก์ร 

 

การปฏิบัติตามหลักการการกาํกบัดูแลกิจการทีด ีในเรืองอืนๆ  

 จรรยาบรรณ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจมากวา่ 56 ปี มีชือเสียงเป็นทียอมรับของวงการธุรกิจ ดงันีบริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัในเรือง

ของจริยธรรมทางธุรกิจ ทีแสดงถึงความซือสตัย ์สุจริต ความน่าเชือถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ภายในบริษทัฯไดมี้การจดักิจกรรม 

โดยผูบ้ริหารจะสือสารในเรืองของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมทีพนกังานควรมีต่อบริษทัฯ ต่อคู่คา้ คู่แข่ง ต่อพนกังาน

ดว้ยกนั ใหพ้นกังานรับทราบโดยสมาํเสมอ นอกจากนี บริษทัฯ มีนโยบายเกียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน

เพอืผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ และแจง้ใหพ้นกังานรับทราบในวนัปฐมนิเทศการเขา้เป็นพนกังานใหม่ของบริษทัฯ 

 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายทีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ 

เป็นผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอนุมติัในหลกัการเกียวกบัขอ้ตกลง

ทางการคา้ทมีีเงือนไขการคา้โดยทวัไป ในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคล

ทมีีความเกียวขอ้ง ในกรณีทีเขา้ข่ายเป็นรายการทเีกียวโยงกนั ภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้ง

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเกียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัฯไดก้าํหนดขอ้หา้มไม่ให้มีการใชโ้อกาสหรือขอ้มูลจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน  ในการหา

ประโยชน์ส่วนตน หรือทาํธุรกิจทีแข่งขนักับบริษทัฯ หรือธุรกิจทีเกียวเนืองรวมทงัไม่ให้ใชข้้อมูลภายใน  เพือประโยชน์

ของตนในการซือขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลแก่บุคคลอืน 

 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ 

 บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธิ  บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นทีจะไม่ละเมิด

ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิของบุคคลอืน  และไดแ้จง้ให้พนักงานในองค์กรบริษทัฯได้รับทราบ  โดยจะไม่ทาํซํา 

ดดัแปลง หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึงทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธิของบคุคลอืนอนัถือเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบญัญตัิ

ของกฎหมายโดยเดด็ขาด  

 มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนของทงัจากบุคคลภายนอกและพนกังานกระบวนการดาํเนินการเมือไดรั้บขอ้

ร้องเรียนอีกทงัยงัไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียนดงันี 

1) การแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีทีสงสัยว่าจะมีการกระทาํผิดจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษทัฯ การกระทาํผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมทีส่อถึงการทุจริตการปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกนัผ่านช่องทาง

ดงันี 

1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาทีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 

2) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี    



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ       หนา้ 76 

 

3) ทางจดหมาย 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

เลขท4ี4/2 หมู่ที 2 ถนนติวานนท ์ตาํบลบางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

4) ทาง e-mail โดยส่งมาท ีgel@gel.co.th 

5) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.gel.co.th 

2) กระบวนการดําเนินการเมือได้รับข้อร้องเรียน 

เมือบริษทัฯไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนมาแลว้บริษทัฯ จะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและ

กาํหนด มาตรการในการดาํเนินการเพือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท้ีไดรั้บผลกระทบโดยคาํนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย

โดยรวมทงัหมดหลงัจากผูที้ทาํหนา้ทีรับผิดชอบเรืองดงักล่าวมีหนา้ทีติดตามผลการดาํเนินการและรายงานผลให้ผูรั้บแจง้

เบาะแส/ข้อร้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทงัรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบัแลว้แต่กรณี 

3) มาตรการคุ้มครอง 

เพือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผูที้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชือสกุลทีอยู่ภาพหรือข้อมูลอืนใดของผูแ้จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู ้ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงรวมไปถึงกาํหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีทีผูน้นัเห็นว่าตนอาจไดร้ับความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิด

ความเดือดร้อนเสียหายทงันีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีมีความ

เหมาะสมและเป็นธรรม 

ทงันีบุคคลทบีริษทัฯตรวจสอบแลว้พบว่าไดก้ระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชันจะไดร้ับการ

พิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบทีบริษทัฯ กาํหนดหรือไดรั้บโทษตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทงัในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพือให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทัฯ จึงได้กาํหนดภาระหน้าที อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที

ผูป้ฏิบติังาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เพือทาํ

หน้าทใีนการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีประสิทธิผล และมีผู ้

ตรวจสอบภายในอิสระเพือทาํหนา้ทีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพือใหม้นัใจวา่การปฏิบติังานหลกัทีสาํคญัของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) การบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมีวาระในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี เพือทาํหน้าที

กาํหนดนโยบายบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาเรืองการบริหารความเสียงโดยรวม ซึงครอบคลุมใน

เรืองต่างๆ รวมทงักาํกบัดูแล ทบทวน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเกียวกบันโยบายการบริหารความเสียง กลยุทธ์

และการวดัความเสียงโดยรวมเพือให้มีการปฏิบติัดา้นบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชี และการเงิน และผูส้อบบญัชีมา

ประชุมร่วมกัน โดยนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึงคณะกรรมการบริษัทเป็น
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ผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ รวมทงัสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน) ทปีรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทงัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีสาํคญั ทงัขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน 

บนพนืฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น และสมาํเสมอ 

7) การประชุมคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นนั  บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจดั

ให้มีการประชุมพิเศษเพิมตามความจาํเป็น มีการส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม (รายละเอียดตาราง

การกาํหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจาํปี 2561 ระบุในหน้าที 28) เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิ

ประโยชน์ของบริษทัฯ ทงันีในการประชุมแต่ละครังไดมี้การกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน มีเอกสารประกอบการ

ประชุมทีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพอืใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ

ก่อนเขา้ร่วมประชุม     

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าทีบริหารเป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและ

พิจารณาเรืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรืองต่างๆ เพือ

เขา้รับพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยทีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย โดย

มีประธานทีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปทีได้จากการประชุม ทงันีในการลงมติในทีประชุม คณะกรรมการ

บริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียง และกรรมการทีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม

และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนัๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะออกเสียงเพิมขึนอีก

หนึงเสียงเพือชีขาด นอกจากนีรายงานการประชุมจะถูกจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ และจดัเก็บ

รายงานการประชุมทีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท้ีเกียวขอ้งตรวจสอบได ้

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ    

 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมดงันี 

คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

คณะกรรมการ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัดิ อุวรรณโณ 7/7 

2. นายโสภณ ผลประสิทธิ 6/7 

3. นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลววิฒัน์ 7/7 

4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 7/7 

5. นายวุฒิชยั    เศรษฐบุตร           6/7 

6. นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี 6/7 

7. นางพรรณี จารุสมบติั 6/7 

8. ดร.วชิญะ เครืองาม 7/7 

9. นายวิรัช มรกตกาล 7/7 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี 5/5 

2. นางพรรณี จารุสมบติั 5/5 

3. ดร.วิชญะ เครืองาม 5/5 
 

 

คณะกรรมการกํากบัดูแลความเสียง 

  คณะกรรมการ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ 2/2 

2. นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลววิฒัน์ 2/2 

3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 2/2 

4. นายชยันรินทร์ สายรังษี 2/2 

5. นางวสิัจจา คชเสนา 2/2 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

คณะกรรมการ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. นายวิรัช มรกตกาล 2/2 

2. นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลวิวฒัน ์ 2/2 

3. ดร.วิชญะ เครืองาม 2/2 

 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด ี

   คณะกรรมการ จํานวนครังในการเข้าร่วม 

1. ดร.วิชญะ เครืองาม 6/6 

2. นายวิรัช มรกตกาล 6/6 

3. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร  4/6 

4. นางวสิัจจา คชเสนา 6/6 
  

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 
จํานวนครัง 

ในการเข้าร่วม 

1. นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลววิฒัน์ 11/11 

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช 10/11 

3. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร           8/11 
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ค่าตอบแทน           

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที

เหมาะสมกบัหนา้ทีและความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีความรู้ความสามารถ 

และตอ้งผ่านการอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี (Annual General Meeting: AGM) ทงันี บริษทัฯ กาํหนดให้มี

การเปิดเผยค่าตอบแทนทจ่ีายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบทีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด    
 

การพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนืองและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้

กรรมการเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ทีเป็นการเพมิพนูความรู้ในการปฏิบติังานของกรรมการ เช่น การ

อบรมทีจดัขึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษทัฯ ได้จดัให้มีการปฐมนิเทศเพือให้

กรรมการทีเข้ารับตาํแหน่งในคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าทีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยๆ รวมทงัใหข้อ้มูลต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น รายงานประจาํปี นโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากนี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีคู่มือสําหรับกรรมการซึงรวบรวมขอ้มูลทีเป็น

ประโยชน์สาํหรับการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี4) พ.ศ.2551 หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทดีีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน คู่มือกรรมการ

บริษทัจดทะเบียน  เป็นตน้  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการบริษทั ไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรทีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) และหลกัสูตรทีจดัโดยสถาบนัอืน ดงันี 

หลกัสูตรทจีดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD): 

ผู้เข้าอบรม  ชือหลักสูตร สถาบันทีอบรม 

นายวิรัช มรกตกาล 1. BNCP – Board Nomination and Compensation 

Programs 

2. Board Matters and Trend (BMT) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

หลกัสูตรทจีดัโดยสถาบนัอืน: 

ผู้เข้าอบรม  ชือหลักสูตร สถาบันทีอบรม 

นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลววิฒัน ์ ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที 11 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

การประเมินการปฏิบัติหน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยการ

ประเมินตนเองแบบทงัคณะ และประธานเจา้หนา้ทีบริหารประจาํปี ทีไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการบริษทั เพือให้

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานระหว่างปีทีผ่านมา เพือนาํมาแก้ไขและ

เพมิเติมประสิทธิภาพการทาํงาน 

 ทงันีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษทัทุกคน ล่วงหน้าก่อนการทาํแบบประเมิน โดยเป็นการใชแ้บบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการทงัคณะ รวมถึงประธานเจา้หน้าทีบริหาร  ซึงเป็นแบบประเมินทีเหมาะสาํหรับบริษทัจด
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ทะเบียนทีเพิงริเริมทาํการประเมิน เพือทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 

และประธานเจา้หนา้ทบีริหาร สาํหรับช่วงเวลาทีทาํการประเมินตนเอง บริษทัฯ จะจดัให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน ดงันี  

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดงันี  

1. ดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยการประเมิน

ตนเองแบบทงัคณะ รวมถึงประธานเจา้หนา้ทีบริหาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

2. เลขานุการบริษัทสรุปและนําเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณารับทราบผลการประเมิน

และแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 

ความหมายการให้คะแนน 

การคาํนวนหาค่าเฉลยี (ร้อยละ) ระดับผลประเมิน 

80 - 100 ดีเยยีม 

79 - 70 ดี 

69 - 60 ปานกลาง 

59 - 0 ตอ้งปรับปรุง  
 

วิธีการประเมิน  

• ผูป้ระเมิน: กรรมการบริษทัทุกทา่น 

• แบบประเมินนีวิธีการให้คะแนน เพือให้ผูป้ระเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหวัขอ้หรือ

เปรียบเทยีบผลประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงันี  
 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ หรือไม่มีการดาํเนินการในเรืองนนั  

 1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเรืองนนัเลก็นอ้ย  

 2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเรืองนนัพอสมควร  

 3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเรืองนนัดี 

 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเรืองนนัอยา่งดีเยยีม   
 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษทัแบบทงัคณะ มีดงันี  

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการในเรืองดงัต่อไปนีมีความเหมาะสม ทาํให้การทาํงานของ

คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการไดด้าํเนินการในเรืองดงัต่อไปนี เพือใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหน้าทีในการ

ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดใ้ห้ความสาํคญั ใช้เวลาในการพิจารณา 

ทบทวนและปฏิบติัตามในเรืองต่อไปนีอยา่งเพยีงพอ 

12 48 

4. เรืองอืนๆ 2 8 
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รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

รวม 29 116 
 

 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเรืองดงัต่อไปนีมีความเหมาะสม ทาํให้การทาํงานของ

คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้าํเนินการในเรืองดงัต่อไปนี เพอืให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าที

ในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3.บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสําคญั ใช้เวลาในการ

พิจารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเรืองต่อไปนีอยา่งเพยีงพอ 

7 28 

รวม 20 80 

 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริหาร  ดงันี  

รายละเอียดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเรืองดงัต่อไปนีมีความเหมาะสม ทาํให้การทาํงานของ

คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้าํเนินการในเรืองดงัต่อไปนี เพอืให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าที

ในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3.บทบาท หนา้ที และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 5 20 

รวม 18 72 

 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง มีดงันี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเรืองดงัต่อไปนีมีความเหมาะสม ทาํให้การทาํงานของ

คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 
7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้าํเนินการในเรืองดงัต่อไปนี เพอืให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าทีใน

การประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6 24 

3.บทบาท หนา้ที และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้หค้วามสาํคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา 

ทบทวนและปฏิบติัตามในเรืองต่อไปนีอยา่งเพียงพอ 
5 20 
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รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

รวม 18 72 

 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดงันี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเรืองดงัต่อไปนีมีความเหมาะสม ทาํใหก้ารทาํงานของ

คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 
7 28 

2.การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้าํเนินการในเรืองดงัต่อไปนี เพอืใหค้ณะกรรมการปฏิบติัหนา้ที

ในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6 24 

3.บทบาท หนา้ท ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้ห้ความสาํคญั ใชเ้วลาในการ

พจิารณา ทบทวนและปฏิบตัิตามในเรืองต่อไปนีอยา่งเพยีงพอ 
6 24 

รวม  19 76 

 

รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินประธานเจา้หนา้ทีบริหาร มีดงันี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จํานวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1.ความเป็นผูน้าํ 6 24 

2.การกาํหนดกลยทุธ ์ 6 24 

3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 6 24 

4.การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 6 24 

5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ  6 24 

6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 5 20 

7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 6 24 

8.การสืบทอดตาํแหน่ง 3 18 

9.ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 4 16 

10.คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 

รวม 54 222 
 

 ภายหลังทีกรรมการบริษัททุกท่านทาํแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท                     

เพอืรับทราบหรือเปรียบเทียบภายในไตรมาสแรกของปีถดัไป 

 สาํหรับการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยการประเมินตนเองแบบทงัคณะ 

และประธานเจา้หนา้ทีบริหารประจาํปี ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากคณะกรรมการบริษทัประจาํปี พ.ศ. 2561 ได้
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สรุปผลและนําเสนอในทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2562 เมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2562 เพือให้ทีประชุม

คณะกรรมการบริษทัรับทราบผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทงัคณะคณะกรรมการชุดย่อย และ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารประจาํปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงันี 

 คณะกรรมการบริษทัมีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน ร้อยละ 98.65 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม” ซึงมีคะแนนที

เพมิขึนจากปี พ.ศ. 2560 ดงันี 

ผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบบทงัคณะ ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2560 

คะแนนเฉลียร้อยละ 98.38 96.17 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน ร้อยละ 98.75 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม”  

 คณะกรรมการบริหารมีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน ร้อยละ 96.30 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม”  

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี มีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน ร้อยละ 99.31 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม”  

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง มีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน ร้อยละ 92.78 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม”  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน ร้อยละ 97.81 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม”  

 ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ทีได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานจากคณะกรรมการบริษทั มีคะแนนเฉลียรวมทงัสิน 

ร้อยละ 98.15 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยยีม”  

 

การพฒันาอย่างยงัยืน (Sustainability Development) 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีแผนจดัตงัองคก์รดา้นการพฒันาศกัยภาพ การพฒันาความรู้ การพฒันาฝีมือแรงงาน และทกัษะใน

การทาํงานของพนกังาน บริษทัฯ จึงไดริ้เริมแนวคิดใหมี้การจดัตงัองคก์รขึนมาในเบืองตน้ภายใต ้ ชือว่า “GEL Academy” 

ซึงมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอด การบนัทึก และการต่อยอดจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย เพือ

นาํไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยนืของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไป  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) 

 สําหรับบริษทัฯ แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมดาํเนินไปด้วยความสํานึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึนอยู่

ตลอดเวลาตงัแต่นโยบายหลกัของบริษทัฯ ไปจนถึงระดบัปฏิบติัการและดาํเนินอยูใ่นทุกๆ ภาคส่วนขององคก์รเพราะกลุ่ม

บริษทัเชือว่าองคก์รทางธุรกิจนนัเป็นเพียงหน่วยเล็กๆหน่วยหนึงของสังคมมีจาํนวนพนกังานในบริษทัฯ เพียงหลกัร้อยคน

และมีผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจาํนวนหลกัหมืนคนซึงเมือเทียบกบัจาํนวนประชากรของทงัประเทศแลว้ถือว่าเป็นจาํนวนที

นอ้ยมากแต่บริษทัฯ มีความเชือวา่หากองคก์รทางธุรกิจทงัหลายแต่ละองคก์รไดผ้นึกกาํลงัร่วมกนัผลกัดนัการดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีจิตสํานึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกนัเพือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกนัทุกภาคส่วนแลว้พลงัการขบัเคลือน

ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัอนันาํไปสู่การพฒันาทียงัยนืทงัในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

 ดงันนั คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิงแวดลอ้ม (CSR Policy) ของ

บริษทัฯ ขึนมาโดยกาํหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ดา้นตามความเหมาะสมความชาํนาญเฉพาะ

ทางและสอดคลอ้งกับธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษทัฯ เริมตงัแต่ภายในหน่วยธุรกิจ

หลกัอนัไดแ้ก่นบัตงัแต่เริมเปิดดาํเนินการบริษทัฯ ได้ให้ความสําคญัและเป็นลาํดบัแรกในเรืองของชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัของพนกังานและผูรั้บเหมาโดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายดา้นคุณภาพความปลอดภยักิจกรรมหลกัดา้นสิงแวดลอ้ม

และการประหยดัพลงังาน 

 สาํหรับในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงสานต่อโครงการต่างๆตามแนวทางทีไดก้าํหนดไวท้งัโครงการต่อเนืองทเีป็นโครงการ

ระยะยาวและโครงการต่อเนืองในดา้นพฒันาสงัคมและชุมชน 

 

นโยบายและแนวปฏบัิติเกยีวกับสังคม  ชุมชน  และสิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยงัยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม  ชุมชน สิงแวดลอ้ม และคุณภาพ

ชีวิตทีดี ดว้ยสาํนึกว่าความรับผดิชอบของสงัคมเกิดขึนอยู่ตลอดเวลาบริษทัฯจึงผลกัดนันโยบายความรับผิดชอบของสังคม

ใหมี้อยูใ่นทุกภาคส่วนขององคก์รตงัแต่ระดบันโยบายหลกัของบริษทัฯไปจนถึงระดบัปฏิบตัิการ  และดาํเนินอยู่ในทุกอณู

ขององค์กร โดยบริษทัฯ เชือว่าการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจิตสาํนึกต่อสังคมและส่วนรวม  จะเป็นพลงัขบัเคลือนทีสําคญัอนั

นําไปสู่การพฒันาทียงัยืนทงัในระดบัชุมชนและระดับประเทศในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับใบวุฒิบตัรผ่านการรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที 1 จาก สาํนกังานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี และไดรั้บใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม

จากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลสิงแวดลอ้มในโรงานทีเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่ นละออง

ในโรงงานผลิต กาํจดัเศษวสัดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตถูกตอ้งจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

บริษทัฯ ถือเป็นภาระหน้าทีและความรับผิดชอบทีสําคญัในการสนับสนุนและจดัให้มีกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมในดา้นต่างๆ  เสมอมา  โดยบริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมบางลกัษณะมาอยา่งต่อเนืองและไดจ้ดักิจกรรมเฉพาะกิจตามความ

เหมาะสมของบริบททางสังคม  ครอบคลุมทงักิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดบัมหภาคระดบัชุมชน  และระดบั

ปฏิบติัการ  เพอืตอบแทนและคืนผลกาํไรกลบัคืนสู่สงัคมโดยบริษทัไดท้าํกิจกรรมทางสงัคมอยา่งต่อเนืองทกุปี 

      บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  คาํนึงถึงการอยู่ร่วมกนักบัสังคม

และชุมชนอยา่งมีความสุขพร้อมกนั เพือการพฒันาอย่างยงัยนื ซึงไดมี้การประกาศนโยบาย เรือง ธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมือวนัท ี18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังาน รวมทงัชุมชนใกลเ้คียงทราบ โดยบริษทัฯ 

ไดเ้คร่งครัดใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายเรืองธรรมาภิบาลสิงแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑก์าร

ประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมือวนัที 19 กนัยายน พ.ศ. 2560  
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ในปี 2561 บริษทัฯ มีการจดักิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปนี 

1) กจิกรรมมอบของขวัญเนืองในวนัเด็กแห่งชาติ 

 
 

 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) โดย ทีมงานแผนกพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มอบของขวญัให้แก่

โรงเรียนวดับางกุฎีทองและโรงเรียนชุมชนวดับางกะดี เนืองในโอกาส “วนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2561”  

 

2) กจิกรรมบริจาคโลหิต 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)  จดักิจกรรมบริจาคโลหิต เพอืนาํโลหิตไปช่วยเหลือผูป่้วยให้กบั

สภากาชาดไทย เมือวนัท ี27กนัยายน 2561 ณ หอ้งอบรมโรงอาหาร 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง   

11.1  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกยีวกบัระบบควบคุมภายใน 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ซึงรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิมความเขม้แข็งใหก้ับการบริหารความเสียง ภายใต้

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการไดใ้ห้อาํนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาํหนดกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอยา่งสมาํเสมอ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือวงเงินและอาํนาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือเป็นการกาํหนดขอบเขตความรับผดิชอบ 

อาํนาจการตดัสินใจ และการสงัการต่างๆ ตามระดบัตาํแหน่งหนา้ที ทงันี บริษทัฯ มีนโยบายในการทบทวนคู่มือดงักล่าวทุก

ปีเพือความเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

 สาํหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2562 เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้

ร่วมประชุม เพือรายงานระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2561 มีมติว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม

เพียงพอ ซึงทีผา่นมาไม่พบขอ้บกพร่องเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเป็นสาระสาํคญั 

 นอกจากนี ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  คือ บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปี 2561 ไดใ้ห้

ความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และบริษทัตามลาํดบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ

ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง

ตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ผูต้รวจสอบทงัภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผูต้รวจสอบทงั 2  ส่วนมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปีของผูต้รวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพจิารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยไดพ้จิารณาความสาํคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

2. การบริหารความเสียง 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล 

5. ระบบการติดตาม 

องค์กรและสภาพแวดล้อม  

 บริษทัฯ มีการจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้ความชดัเจนเหมาะสม กาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพือทาํหนา้ทีดูแล และรับผดิชอบการดาํเนินงานในสายงานดา้นต่างๆ  
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การบริหารความเสียง 

 คณะกรรมการกาํกับดูแลความเสียง ซึงได้รับการแต่งตงัตามมติคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2558 เมือวนัที 13 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทาํหน้าทีกาํกบัดูแลความเสียงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียงไดมี้การแต่งตงั

คณะทาํงานเพอืมาบริหารจดัการความเสียง เพอืทาํหนา้ทีวเิคราะห์ และประเมินปัจจยัความเสียงต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซึงระบุปัจจยัความเสียง กาํหนดมาตรการป้องกนับรรเทาความเสียง และหามาตรการในการ

บริหารความเสียงเพอืใหเ้กิดผลกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยทีสุด โดยไดจ้ดัประเภทความเสียงบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซึงเป็นไป

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี  

1. ความเสียงดา้นกลยทุธ์    

2. ความเสียงดา้นการปฏิบติัการ   

3. ความเสียงดา้นการเงิน  

4. ความเสียงดา้นกฎระเบียบ 

5. ความเสียงดา้นการทุจริตคอรัปชนั  

ทงันีคณะกรรมการกาํกบัดูแลความเสียง ได้มีการรายงานบริหารจดัการความเสียง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 

 บริษทัฯ มีระเบียบคาํสงัในการกาํหนดหนา้ท ีและความรับผิดชอบรวมทงักาํหนดอาํนาจในการอนุมติัของผูบ้ริหารแต่

ละระดบัอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืใหม้นัใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบติัในเรืองทีสาํคญัและจาํเป็น และทบีงัคบัโดย

กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอก ทงันีเพอืป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดขึนต่อทรัพยสิ์นของบริษทั 

และบริษทัยอ่ย รวมทงัป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน 

ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล       

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูลให้มีขอ้มูลทีถูกตอ้ง สมบูรณ์เพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ บริษทัฯ ไดจ้ดัระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซตข์องบริษทัฯ เพือให้ผูถื้อหุ้นหรือผู ้

ลงทุนสามารถเขา้หาขอ้มูลได ้ เพือประกอบการตดัสินใจ 

 ระบบการติดตาม 

 บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสมาํเสมอ จะมีการหารือกับหน่วยงานที

รับผิดชอบ เพือหาวิธีหรือวางระบบ กาํหนดหลกัเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกันในการปฏิบติังาน เพือให้เกิดความมนัใจถึง

ความเหมาะสม และพฒันาประสิทธิภาพของระบบอยา่งต่อเนือง ทงันีบริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 

9001: 2015  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 

 

11.2 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษทัฯ มีผูต้รวจสอบภายในอิสระทาํหน้าทีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัฯและบริษทั

ย่อย รวมทงัจดัทาํรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้
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พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอสิระเพือใหข้อ้เสนอแนะทีจาํเป็นในการปรับปรุงนโยบาย

ของผูต้รวจสอบภายในอสิระและเพือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทั ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนั

อยา่งนอ้ยปีละ 4 ครัง และจะจดัทาํรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ

เปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทั 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังที 2/2561 เมือวนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2561 (บริษทัฯ ไดมี้การตงัแต่ปี 2558) ได้

แต่งตงั บริษทั ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัทีไดรั้บความเห็นชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย มีนายอภินันทน์  ศรีปราโมช เป็นผูร้ับผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าทีผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั แลว้เห็นว่ามีความ

เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าทีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ  เนืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน 

การตรวจสอบภายในใหก้บับริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลายแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                  แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 90 

 

12.  รายการระหว่างกนั   

ในกรณีของการทาํรายการเกียวโยงนนั บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และเงือนไขการเขา้ทาํรายการเกียวโยงกนัโดย

อา้งอิงจากหลกัเกณฑ์ทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนไดก้าํหนดไวต้ามประกาศที ทจ.21/2551 เรือง หลกัเกณฑ์ในการทาํ

รายการทีเกียวโยงกนั ทงันีบริษทัจะพจิารณาถึงประเภทของรายการทีเกียวโยงกนั มูลค่าของรายการ และดาํเนินการเปิดเผย

ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ของอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผา่นการอนุมติัเห็นชอบจากการ

ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) อย่างเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของการเกียวโยงกนัไวใ้นรายงานประจาํปีโดย

รายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arm’s length) 

พร้อมทงัระบุความจาํเป็นและเหตุผลดว้ย    

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                         แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

ส่วนที 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ                                                   หนา้ 91 

 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษัทย่อย และบริษทัทเีกยีวข้องกนัในระหว่างปี 2560 - 2561 

 รายการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลทีเกยีวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงินรวม 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท) ลักษณะรายการ นโยบายกําหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม ถือหุ้นร้อยละ 32.65 

 

รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนีการคา้ 

ซืออืนๆ –ค่าก่อสร้าง 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 

เจา้หนีอืน 

ลูกหนีอืน 

เงินมดัจาํค่าก่อสร้าง 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 

3,306 

9,642 

98,062 

49,599 

7,663 

1,326 

- 

5 

20,451 

1,684 

158,409 

22,839 

10,917 

453 

1,420 

- 

3,306 

9,642 

2,490 

- 

7,663 

- 

- 

5 

20,451 

1,684 

100,656 

- 

7,708 

- 

- 

- 

ขายผลิตภณัฑเ์หลก็ และคอนกรีตผสมเสร็จ 

ขายผลิตภณัฑเ์หลก็ และคอนกรีตผสมเสร็จ 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 

เงินประกนัค่าก่อสร้างโรงงาน 

ค่าไฟฟ้าและอืนๆ จากงานก่อสร้าง 

เงินมีดจาํค่าก่อสร้างโรงงาน 

เงินประกนัผลงานค่าก่อสร้าง 

ราคาตลาด 

 

ราคาตามสัญญา 

 

 

 

บริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 

ค่าเช่า 

ค่าบริการอืน 

 รายไดจ้ากการขายและบริการ 

ซือวตัถุดิบ 

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียจ่าย 

เจา้หนีการคา้ 

ลูกหนีอืน  

เงินกูยื้ม และดอกเบียคา้งจ่าย 

ลูกหนีการคา้ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,000 

- 

14,405 

43,124 

71 

13,250 

13,872 

4,782 

202,869 

- 

5,000 

9,544 

9,086 

- 

- 

14,986 

- 

7,863 

262,005 

3,800 

รายไดค้่าเช่าทีดิน 

ค่าบริหารจดัการ 

ขายสินคา้เหลก็, เสาเขม็ และค่าบริหารจดัการทวัไป 

ค่าซือเหลก็ 

เงินใหกู้ยื้ม 

เงินกูยื้ม 

ค่าซือเหลก็ 

ค่าเช่าทีดิน, ค่าบริหารจดัการและอืนๆ 

เงินกูยื้มและดอกเบียคา้งจ่าย 

ค่าสินค่าก่อสร้างโรงงาน 

ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

อตัราดอกเบีย MLR -0.50ต่อปี 

อตัราดอกเบีย MLR -0.50ต่อปี 

General Engineering Mauritius Limited บริษทัยอ่ย  

บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 100 

ลูกหนีอืน  - - 1,568 1,022 เงินทดรองจ่ายจดัตงับริษทัและเงินทดรองจ่ายค่าบริหารจดัการ  

บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัท

รีส์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 82.50 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

ค่าบริการอืน 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 

ลูกหนีการคา้ 

ลูกหนีอืน 

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียจ่าย 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,110 

- 

- 

85 

1,563 

120 

19 

8,703 

3 

29,848 

4 

255 

- 

- 

ขายเสาเขม็, ค่าบริหารจดัการและอืนๆ 

รายไดค้่าบริการอืน 

กาํไรจากการขายทีดิน 

ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 

ค่าบริหารจดัการและอนืๆ 

เงินใหกู้ยื้ม 

เงินกูยื้ม 

ราคาตลาด 

ราคาทีตกลงร่วมกนั 

ราคาทีตกลงร่วมกนั 

 

 

อตัราดอกเบีย MLR – 0.50 ต่อปี 

อตัราดอกเบีย MLR – 0.50 ต่อปี 
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บุคคลทีเกยีวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงินรวม 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท) ลักษณะรายการ นโยบายกําหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) กิจการทีบริษทัลงทุน รายไดจ้ากการขาย 

ซือวตัถุดิบ 

เจา้หนีการคา้ 

เจา้หนีอืน 

ลูกหนีอืน 

- 

91,846 

13,740 

- 

- 

2,226 

148,465 

41,994 

272 

1,494 

- 

91,846 

13,740 

- 

- 

2,226 

148,465 

41,994 

272 

1,494 

เป็นการขายผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง,เหลก็ 

ซือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

ซือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  

ลูกหนีอืน 

ราคาตลาด 

ราคาตลาด 

 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

ซือวตัถุดิบ 

เจา้หนีการคา้ 

4,578 

1,529 

4,108 

1,366 

4,578 

1,529 

4,108 

1,366 

ซือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

ซือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

ราคาตลาด 

 

บริษทั โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล  จาํกดั  

(เดิมชือ บริษทั มิลลค์อน สเปเชียล สตีล จาํกดั) 

บริษทัร่วมของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

ค่าก่อสร้าง 

เจา้หนีการคา้ 

133 

35,475 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 

ราคาตามสัญญา 

 

บริษทั ไอเจน เอนจิเนียริง จาํกดั  

(ชือเดิมบริษทั เซนทรา – วาร์ทุง เอน็จิเนียริง  

จาํกดั) 

บริษทัร่วมของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

ค่าก่อสร้าง 

เงินมดัจาํค่าก่อสร้าง 

เจา้หนีอืน 

เจา้หนีค่าก่อสร้าง 

ลูกหนีอืน 

23,611 

- 

1,405 

4,178 

51 

- 

1,221 

263 

17,893 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

- 

- 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 

เงินมดัจาํค่าก่อสร้างโรงงาน 

ประกนัผลงานก่อสร้างโรงงาน 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 

ค่าสาธารณูปโภค 

ราคาตามสัญญา 

 

 

 

 

บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จาํกดั บริษทัยอ่ยของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

ซือวตัถุดิบ 

เจา้หนีการคา้ 

20,388 

4,614 

15,669 

3,334 

20,388 

4,614 

15,669 

3,334 

ค่าเหลก็ 

ค่าเหลก็ 

ราคาตลาด 

Millcon Thiha Limited 

 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

 

รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนีการคา้ 

เงินรับล่วงหนา้ 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 

เจา้หนีอืน 

285 

70 

- 

975 

- 

4,027 

767 

21 

988 

5 

285 

70 

- 

975 

- 

4,027 

767 

21 

988 

5 

ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 

ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 

เงินรับล่วงหนา้ 

เงินประกนัผลงาน 

ค่านายหน้า 

ราคาตลาด 

 

บริษทั สหร่วมวสัดุก่อสร้าง จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

ซือวตัถุดิบ 

เจา้หนีการคา้ 

5,266 

- 

2,219 

275 

5,266 

- 

2,219 

275 

ค่าเหลก็ 

ค่าเหลก็ 

ราคาตลาด 

บริษทั คอมพลีท ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 

บริษทัร่วมของกิจการ 

ทีบริษทัลงทุน 

ค่าขนส่ง 

เจา้หนีการคา้ 

18,106 

1,210 

9,013 

714 

18,106 

1,210 

9,013 

714 

ค่าขนส่งสินคา้ 

ค่าขนส่งสินคา้ 

ราคาตลาด 

 

กิจการร่วมคา้ ไอบีซีไอ-แมคทริค กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม รายไดจ้ากการขาย 

ลูกหนีการคา้ 

 2 

- 

6,876 

4,131 

2 

- 

6,876 

4,131 

ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต 

ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต 

ราคาตลาด 

หมายเหตุ  รายการระหว่างกนันีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอ้ที 7. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
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12.1 มาตรการหรือขันตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 

 เพอืเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีทมีีรายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต  ทางบริษทัฯ จะจดั

ใหมี้การกาํหนดประเภทรายการ ราคาและเงือนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน เพือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและ

เปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีทีมีการทาํรายการระหว่างกนัซึงเป็นรายการทีเป็นปกติ

ธุรกิจ กล่าวคือ รายการทเีคยเกิดขึนมาก่อนและเป็นรายการทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือเป็นรายการทีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

 ในกรณีทีมีรายการระหว่างกนัทีเป็นรายการทีไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอืนๆทีไม่เกียวข้องกับธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ  และอาจเป็นรายการทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัจะดาํเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดมี้การพิจารณาในเบืองตน้ก่อนทีจะมีการอนุมติัเพือเข้าทาํรายการ  บริษทัฯ จะจดัให้มีการพิจารณาโดยผ่านทีประชุม

คณะกรรมการทมีีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพอืดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการ

กาํหนดราคาทีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัใดๆ บริษทัฯ จะไดใ้ห้ผูเ้ชียวชาญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ

เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพอืนาํไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามความ

เหมาะสม 

 

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายในการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัทีเกิดขึนดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบติัตามนโยบาย

ดงักล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัทีเป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจปกติ บริษทัฯ จะดาํเนินการ

กาํหนดราคาและเงือนไขรายการต่างๆ ให้ชดัเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กบับุคคลภายนอก ทงันี บริษทัฯจะไดใ้ห้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล

ของการทาํรายการดว้ย   

 รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนัน คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และข้อบงัคบั ประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวม

ตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกาํหนดเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการทีเกียวโยงกัน และการได้มาหรือจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นทีสาํคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และตามมาตรฐานการบญัชีทีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี  

 

 

 

                                                        

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                      แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน หนา้ 94 

 

ส่วนท ี3 

ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินทีสําคญั 

 1) งบการเงิน   

สรุปรายงานการสอบบัญชี ปี 2561 

ความเห็น 

 รายงานของผูบ้ญัชีสําหรับงบการเงินของปี 2561 ตรวจสอบโดยนายธรีศกัด ิฉัวศรสีกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขที 6624 จากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกัดไดแ้สดงความเห็นแบบมีเงือนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวม ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 ไดร้วมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ในต่างประเทศตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 150.42 ลา้นบาท และส่วนแบ่ง

ขาดทุนของกิจการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั จาํนวน 14.74 ลา้นบาท เนืองจากงบการเงินของ

กิจการร่วมคา้ดงักล่าวจดัทาํขึนโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินทีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของกิจการร่วมคา้ในต่างประเทศ ซึงยงั

ไม่ได้มีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของกิจการร่วมคา้ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกียวกบัเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ในต่างประเทศและขาดทุนสาํหรับปีของการร่วมคา้ทีเป็นส่วนของบริษทั ดงันนั

ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว่้ามีรายการปรับปรุงใดทีจาํเป็นหรือไม่ 

เรืองสําคญัจากการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

                ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 

158.34 ลา้นบาท และจาํนวน 166.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินลงทุนดงักล่าวมีข้อบ่งชีว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชี 

                การทดสอบการด้อยค่า 

 การทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี 2561 ผูบ้ริหารมีการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากการดาํเนินงานของ

บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) โดยใชวิ้ธีมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย ซึงมูลค่าทีคาดวา่จะไดร้ับคืนสูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนอยู ่

บริษทัจึงไม่กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าในเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

การรับรู้รายได้ 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 1,948.01 ลา้นบาท และ 1,948.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายไดห้ลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

รายไดจ้ากการขายเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พืนและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป และให้บริการ

งานก่อสร้างและติดตงัผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญัเกียวกบัการรับรู้รายไดเ้นืองจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทาํงานและระยะเวลาใน

การส่งมอบในแต่ละสญัญาซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้(อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบขอ้ 

4.4) 

ข้อมูลอืน 

- ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานประจาํปีนนั ขา้พเจา้คาด

ว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  
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- ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน 

- ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัคือ               

การอา่นและพิจารณาว่าขอ้มูลอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั

หรือกบัความรู้ทไีดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

- เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเพือดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ปี 2560 

ความเห็น 

 รายงานของผูบ้ญัชีสาํหรับงบการเงินของปี 2560 ตรวจสอบโดยนางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัดิผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท ี6977 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดัไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน                 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามทีสาระสาํคญัตามหลกัมาตราฐานการบญัชี

ทรีบัรองโดยทวัไป 

 

เรืองสําคญัจากการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

                ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ

ร่วมคา้ จาํนวน 305.57 ลา้นบาท และจาํนวน 344.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งชีว่ามูลค่าทีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตาํกวา่มูลค่าตามบญัชี 

                ผลการทดสอบการดอ้ยค่าในปี 2560 พบว่ามีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน จาํนวน 19.04 ลา้นบาท 

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะของบริษทัฯ 

การรับรู้รายได้ 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายและบริการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวน 1,762.47 ลา้นบาท และ 1,779.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั รายได้หลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

รายไดจ้ากการขายเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พืนและผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป และให้บริการ

งานก่อสร้างและติดตงัผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญัเกียวกบัการรับรู้รายไดเ้นืองจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทาํงานและระยะเวลาใน

การส่งมอบในแต่ละสญัญาซึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้

ข้อมูลอืน 

- ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานประจาํปีนนั ขา้พเจา้คาด

ว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี  

- ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน 
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- เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งสือสารเรืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเพือดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ปี 2559 

ความเห็น 

 รายงานของผูบ้ญัชีสําหรับงบการเงินของปี 2559 ตรวจสอบโดยนายสมคิด  เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท ี2785 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดัไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชีทีสาํคญัและหมายเหตุเรืองอืนๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามทีสาระสาํคญัตามหลกัมาตราฐานการบญัชี

ทรีบัรองโดยทวัไป 

  

เรืองสําคญัจากการตรวจสอบ 

 การด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้แห่งหนึง ซึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 174 ลา้นบาท คิดเป็น                   

ร้อยละ 3 ของสินทรัพยร์วม ซึงมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึง ซึงจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า บริษทัยงัไม่ไดร้ับผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนดงักล่าว เนืองจากบริษทัย่อยทีกิจการร่วมคา้ไปลงทุนนนัอยู่ในระหว่างเริมดาํเนินกิจการทาํให้มีผลขาดทุนจากการ

ดาํเนินงาน ซึงอาจเกิดผลกระทบต่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ดงันนับริษทัตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทงันี กระบวนการประเมินการด้อยค่ามีความซบัซ้อนและต้องใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้ริหาร

อยา่งมาก ขึนอยูก่บัขอ้สมมติฐานต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ขอ้สมมติฐานในการกาํหนดกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตและ

อตัราคิดลดทีถูกกระทบโดยสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดในอนาคตโดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์และประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 การตรวจสอบโดยสรุป 

 ผูส้อบบญัชีไดพิ้จารณาหลกัเกณฑท์ีผูบ้ริหารของบริษทัใช้ในการพิจารณาว่าไม่มีการด้อยค่าในเงินลงทุน และ

ทดสอบการคาํนวณผลตอบแทนทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลด เพือเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนในปัจจุบนัโดยสอบทาน

ความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานและวิธีการทีผูบ้ริหารใช้ โดยฉพาะเรืองการคาดการณ์การเติบโตของรายไดแ้ละกาํไร

ขนัตน้ของบริษทัย่อยของกิจการร่วมคา้ และใหค้วามสาํคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัย่อยของการ

ร่วมคา้ดงักล่าว 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินของบริษทัและ

รายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานนัน ซึงผูบ้ริหารคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าสอบทานได้

ภายหลงัวนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มูลอืน  

เมือผูส้อบบญัชีไดอ่้านรายงานประจาํปี หาสรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ตอ้ง

สือสารเรืองดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลของบริษทัเพอืพจิารณาดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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2)  ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม  

                                                                                                                             

(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนระยะสัน 

38,430 

- 

29,756 

- 

58,517 

50,001 

37,962 

- 

17,995 

- 

55,366 

50,001 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน-สุทธิ 438,831 425,225 514,657 438,438 437,716 516,561 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน-ส่วนทีถึง          

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

 

13,991 

 

16,707 

 

- 

 

13,991 

 

16,707 

 

- 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 602,050 477,156 387,558 528,980 477,156 387,558 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 82,530 40,620 21,753 29,210 22,701 20,986 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,175,832 989,464 1,032,486 1,048,581 972,275 1,030,472 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

      

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้  27,930 65,100  27,930 65,100 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน 67,248 30,841 45,375 67,248 30,841 45,375 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขายและ 

  เงินลงทุนทวัไป-สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

1,206,768 

- 

 

1,284,624 

- 

 

1,147,159 

- 

 

1,206,768 

445,337 

 

1,284,624 

445,337 

 

1,147,159 

280,337 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 

การร่วมคา้-สุทธิ 

 

308,761 

 

305,572 

 

389,393 

 

344,250 

 

344,250 

 

363,294 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน-สุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 

2,929,885 

9,437 

996,627 

22,900 

5,430 

2,558,585 

9,241 

996,627 

15,439 

6,840 

2,084,322 

4,521 

996,627 

26,425 

26,582 

1,682,647 

9,437 

1,289,347 

21,627 

5,160 

1,705,585 

9,241 

1,289,347 

4,859 

6,690 

1,585,994 

4,521 

1,289,347 

32,461 

26,582 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,202 3,921 2,508 1,202 1,992 2,508 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,548,258 5,239,620 4,788,012    5,073,023 5,150,696 4,842,678 

รวมสินทรัพย์ 6,724,090 6,229,084 5,820,498 6,121,604 6,122,971 5,873,150 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

                                                            ณ วันท ี31 ธันวาคม 

 (หน่วย  :  พนับาท)                                                                                                 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสินหมุนเวียน       

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน                                  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

292,736 

624,661 

40,682 

470,904 

119,213 

479,901 

203,496 

515,745 

29,458 

393,374 

1,173 

405,325 

เงินรับล่วงหนา้-ลูกคา้ทวัไป 100,367 100,611 75,275 100,367 100,611 75,275 

เงินรับล่วงหนา้-บริษทัทีเกียวขอ้ง  21 2,585  21 2,585 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 264 239 127 264 239 127 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 193,500 432,979 78,000 111,600 386,679 78,000 

หนีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,461 4,553 3,150 1,461 3,377 3,150 

เงินกูยื้มและดอกเบียคา้งจ่าย-บริษทัยอ่ย - - - 202,870 262,005 261,940 

หนีสินหมุนเวียนอืน 12,438 9,870 7,349 12,065 9,687 7,345 

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,225,427 1,059,859 765,600 1,147,868 1,185,451 834,920 

 

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

      

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 452 728 492 452 728 492 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ 815,819 277,105 206,109 191,309 - 206,109 

หนีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36,322 27,626 27,212 34,339 26,437 27,212 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 59 59 11 59 59 11 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 852,652 305,518 233,824 226,159 27,224 233,824 

รวมหนีสิน 2,078,079 1,365,377 999,424 1,374,027 1,212,675 1,068,744 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม  

                                                                                                                                                                               (หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน – หุน้สามญั 

 - 5,397,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ใน

ปี 2560 

 - 6,890,064,215 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ใน

ปี 2558และ 2559 

 

 

4,588,196 

 

 

 

4,588,196 

 

 

 

5,856,555 

 

 

 

4,588,196 

 

 

 

4,588,196 

 

 

 

5,856,555 

 

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้ – หุ้นสามญั 

- 5,397,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ในปี 

2560 

- 5,562,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บาท ในปี 

2558และ 2559 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซือคืน 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

49,179 

 

49,179 

 

- 

 

49,179 

 

49,179 

 

- 

 

    - จดัสรรเพือสาํรองตามกฎหมาย 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 

    - จดัสรรเพือการซือหุน้คืน  - - 91,070 - - 91,070 

    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (46,125) 102,415 113,424 83,336 183,772 96,784 

หกั หุน้ทุนซือคืน-หุน้สามญั       

(165,000,000 หุน้ หุน้ละ 0.55 บาท)  - - (91,070) - - (91,070) 

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (62,099) 4,447 (105,526) (57,867) 4,418 (105,554) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่-สุทธิ 4,613,883 4,828,968 4,821,074 4,747,576 4,910,296 4,804,406 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 32,128 34,739 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,646,011 4,863,707 4,821,074 4,747,576 4,910,296 4,804,406 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 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 จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม  

(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

รายได้       

รายไดจ้าการขายและบริการ 1,948,014 1,762,468 1,585,605 1,948,024 1,779,933 1,585,605 

รายไดอื้น 28,148 23,351 22,551 45,569 38,228 25,259 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์  280 -  30,129 - 

รายไดเ้งินปันผลรับ 2,409 - 68,271 2,409 - 87,863 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทวัไป 42,000   42,000   

ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8,510 (84,580) 4,823 - - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 462 2,243 23 266 - 13 

ดอกเบียรับ 152 743 2,692 302 701 2,832 

รวมรายได้ 2,029,695 1,704,505 1,683,965 2,038,570 1,848,991 1,701,572 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขาย (1,913,979) (1,612,479) (1,428,304) (1,912,095) (1,626,291) (1,428,305) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (47,282) (52,764) (37,916) (47,087) (52,764) (37,917) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (145,984) (117,166) (92,533) (115,882) (98,091) (90,180) 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (19,043)  

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลียน  - -  (152) - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (23,812) (26,190) (25,053) (23,812) (26,191) (25,052) 

รวมค่าใช้จ่าย (2,131,057) (1,808,600) (1,583,806) (2,098,876) (1,822,532) (1,581,454) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจ่ายและค่าภาษเีงินได้ (101,362) (104,095) 100,158 (60,306) 26,459 120,118 

ตน้ทุนทางการเงิน (41,935) (16,338) (17,577) (41,327) (31,258) (20,016) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (8,910) 14,718 1,450 1,197 (1,900) (942) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (152,207) (105,715) 84,032 (100,436) (6,699) 99,160 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน       

ผลกาํไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (62,285) 109,972 206,318 (62,285) 109,972 206,318 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ 

(4,260) 1 

 

13 

 

- - - 

รวม (66,545) 109,973 206,331 (62,285) 109,972 206,318 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

1,057 

 

2,617 

 

- 

 

- 

 

2,617 

 

- 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัของบริษทัร่วม-สุทธิทางภาษี 
- 758 - - - - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (214,695) 7,633 290,363 (162,720) 105,890 305,478 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี       

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (149,597) (105,454) 84,032 (100,436) (6,699) 99,160 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,610) (261) - - - - 

 (152,207) (105,715) 84,032 (100,436) (6,699) 99,160 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี       

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (215,085) 7,894 290,363 (162,720) 105,890 305,478 

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,610) (261) - - - - 

 (217,695) 7,633 290,363 (162,720) 105,890 305,478 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        

ขนัพืนฐาน (0.02771) (0.01954) 0.01529 (0.01861) (0.00124) 0.01804 
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

      (หน่วย  :  พนับาท)   

                                                                                                                                                               ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 

    
 

 
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

ทุนทอีอก 

 

ส่วนเกนิ 

 

ส่วนเกนิ

มูลค่า 

  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

 

 

  

รวมส่วนของ 
 

ส่วนได้เสีย  

งบการเงนิรวม 

และชําระ

แล้ว 

 

มูลค่าหุ้น

สามัญ 

 

หุ้นสามัญ

ซือคืน 

 

สํารอง

ตาม

กฎหมาย 

 

จัดสรร

เพือการซือ

หุ้นคืน 

ยงัไม่ได้

จัดสรร 

หุ้นทุนซือคืน 

- หุ้นสามัญ 

กาํไร

ขาดทุนทยีงั

ไม่เกดิขนึ

จริง 

ของ

หลกัทรัพย์

เผือขาย 

ส่วนปรับปรง

จากการแปลง

ค่างบการเงนิ 

ทเีป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่ 

ทไีม่อยู่ใน 

อาํนาจ

ควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 4,728,445 71,131 - 8,600 - 125,462 - (311,871) 14 (311,857) 4,621,780 - 4,621,780 

จดัสรรเพือการซือหุน้คืน - - - - 91,070 (91,070) - - - - - - - 

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 5,000 - (5,000) - - - - - - - 

หุน้ทุนซือคืน-หุน้สามญั - - - - - - (91,070) - - - (91,070) - (91,070) 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 84,032 - 206,318 13 206,331 290,363 - 290,363 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 113,424 (91,070) (105,553) 27 (105,526) 4,821,074 - 4,821,074 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 113,424 (91,070) (105,553) 27 (105,526) 4,821,074 - 4,821,074 

การลดทุนเนืองจากการซือหุ้นคนื 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขนึ 

จดัสรรเพือการซือหุน้คืน 

(140,249) 

- 

- 

- 

- 

- 

49,179 - 

- 

- 

- 

- 

(91,070) 

- 

- 

91,070 

91,070 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

35,000 

- 

- 

35,000 

- 

รายการกบัผูถื้อหุน้ (140,249) - 49,179 - (91,070) 91,070 91,070 - - - - 35,000 35,000 
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      (หน่วย  :  พนับาท)   

                                                                                                                                                               ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 

    
 

 
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

ทุนทอีอก 

 

ส่วนเกนิ 

 

ส่วนเกนิ

มูลค่า 

  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

 

 

  

รวมส่วนของ 
 

ส่วนได้เสีย  

งบการเงนิรวม 

และชําระ

แล้ว 

 

มูลค่าหุ้น

สามัญ 

 

หุ้นสามัญ

ซือคืน 

 

สํารอง

ตาม

กฎหมาย 

 

จัดสรร

เพือการซือ

หุ้นคืน 

ยงัไม่ได้

จัดสรร 

หุ้นทุนซือคืน 

- หุ้นสามัญ 

กาํไร

ขาดทุนทยีงั

ไม่เกดิขนึ

จริง 

ของ

หลกัทรัพย์

เผือขาย 

ส่วนปรับปรง

จากการแปลง

ค่างบการเงนิ 

ทเีป็นเงนิตรา

ต่างประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่ 

ทไีม่อยู่ใน 

อาํนาจ

ควบคุม 

รวม 

ขาดทุนสาํหรับปี - - - - - (105,454) - - - - (105,454) (261) (105,715) 

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - -  3,375  109,972 1 109,973 113,348 - 113,348 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - (102,079) - 109,972 1 109,973 7,894 (261) 7,633 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 102,415 - 4,419 28 4,447 4,828,968 34,739 4,863,707 

              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 102,415 - 4,419 28 4,447 4,828,968 34,739 4,863,707 

ขาดทุนสาํหรับปี - - - - - (149,597) - - - - (149,597) (2,611) (152,208) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - - - - -             1,057 - (62,285) (4,260) (66,545) (65,488) - (65,488) 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - (148,540) - (62,285) (4,260) (66,545) (215,085) (2,611) (217,695) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - (46,125) - (57,866) (4,232) (62,098) 4,613,883 32,128 4,646,011 
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559   

       (หน่วย  :  พนับาท)  

       องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
ทุนทอีอก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมคูล่า 

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม หุ้นทุนซือคืน กาํไร(ขาดทุน) ทียังไม่

เกดิขนึจริง 
รวม 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และชําระ

แล้ว 

มูลค่าหุ้น

สามญั 

หุ้นสามญัซือ

คืน 

สํารองตาม

กฎหมาย 

จัดสรรเพือการซือ

หุ้นคืน 
ยังไม่ได้จัดสรร 

- หุ้นสามญั 
ของหลกัทรัพย์เผือขาย 

  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 4,728,445 71,131 - 8,600 - 93,694 - (311,872) 4,589,998 

จดัสรรเพือการซือหุน้คืน - - - - 91,070 (91,070) - - - 

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - 5,000 - (5,000) - - - 

หุน้ทุนซือคืน-หุน้สามญั - - - -  - (91,070) - (91,070) 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 99,160 - 206,318 305,478 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 96,784 (91,070) (105,554) 4,804,406 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 96,784 (91,070) (105,554) 4,804,406 

การลดทุนเนืองจากการซือหุ้นคืน (140,249) - 49,179 - - - 91,070 - - 

จดัสรรเพือการซือหุน้คืน - - - - (91,070) 91,070 - - - 

รายการกบัผูถื้อหุน้ (140,249) - 49,179 - (91,070) 91,070 91,070 - - 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -  - - - (6,699) - - (6,699) 

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -  - - - 2,617 - 109,972 112,589 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - (4,082) - 109,972 105,890 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 183,772 - 4,418 4,910,296 
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       (หน่วย  :  พนับาท)  

       องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
ทุนทอีอก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมคูล่า 

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม หุ้นทุนซือคืน กาํไร(ขาดทุน) ทียังไม่

เกดิขนึจริง 
รวม 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และชําระ

แล้ว 

มูลค่าหุ้น

สามญั 

หุ้นสามญัซือ

คืน 

สํารองตาม

กฎหมาย 

จัดสรรเพือการซือ

หุ้นคืน 
ยังไม่ได้จัดสรร 

- หุ้นสามญั 
ของหลกัทรัพย์เผือขาย 

  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 183,772 - 4,418 4,910,296 

ขาดทุนสาํหรับปี -  - - - (100,436) - - (100,436) 

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -  - - - - - (62,285) (62,285) 

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - (100,436) - (62,285) (162,720) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 83,336 - (57,867) 4,747,575 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  หนา้ 105 

 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  

        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน       

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (143,297) (120,434) 82,582 (101,633) (4,799) 100,102 

ปรับปรุงดว้ย       

ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 77,401 61,066 49,238 69,507 61,003 49,237 

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน (35) 2 (174) (35) 2 (165) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

กิจการร่วมคา้ 
(8,510) 84,580 (4,823)  - - 

เงินปันผลรับ - - (68,271) - - (87,863) 

ค่าเผือ (กลบัรายการค่าเผือ) หนีสงสัยจะสูญ 2,611 7,750 5,683 2,611 7,750 5,683 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทงัไป (42,000)   (42,000)   

ค่าเผือ (กลบัรายการค่าเผือ) สินคา้ทีลา้สมยัและ

เสียหาย 
24,081 (868) - 24,081 (868) - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - -  19,043 - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 3,580 14 - 3,571 14 - 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

ถาวร 
 (280) -  (30,129) - 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ทีจ่าย 512 15 - 512 15 . 

ค่าเผือหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,783 7,478 4,771 7,869 5,180 4,771 

ดอกเบียรับ (152) (743) (2,692) (302) (701) (2,832) 

ดอกเบียจ่าย 41,934 16,338 17,577 41,326 31,258 20,017 

เงินปันผลรับ (2,409)   (2,409)   

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดําเนินงานก่อน

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 

    

(37,500) 54,918 83,891 3,098 87,768 88,950 

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพมิขนึ)       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (15,808) 81,639 81,639 (2,924) 71,052 (171,170) 

สินคา้คงเหลือ (154,551) (95,452) (118,515) (81,480) (95,452) (118,515) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (41,933) (18,844) (1,862) (6,531) (1,764) (1,272) 

ลูกหนีเงินประกนัผลงาน (34,100) (2,174) 203 (34,100) (2,174) 203 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,719 516 (3,412) 791 516 (3,412) 

หนีสินดําเนินงานเพมิขึน (ลดลง)       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 162,306 8,615 131,009 122,385 147 131,009 

เงินรับล่วงหนา้-ลูกคา้ทวัไป (244) 25,336 16,248 (244) 25,336 16,248 

เงินรับล่วงหนา้-บริษทัทีเกียวขอ้ง (21) (2,563) 2,585 (21) (2,564) 2,585 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

ส่วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  หนา้ 106 

 

        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

หนีสินภาระผลประโยชน์พนกังาน (2,760) (3,285) (963) (2,760) (3,285) (963) 

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,567 2,520 18,308 2,378 2,342 18,057 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 49 (2,623) - 49 (2,623) 

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน (119,323) 51,275 (44,532) 592 81,971 (40,903) 

รับคืนภาษีเงินได ้ 6,178 20,195 - 6,178 20,195 - 

จ่ายดอกเบีย (56,842) (27,032) (17,038) (38,097) (34,574) (17,038) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (5,281) (2,913) (8,215) (5,160) (2,763) (8,214) 

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน (175,268) 41,525 (69,785) (36,488) 64,829 (66,155) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง 27,930 37,170 (2,600) 27,930 37,170 (2,600) 

เงินฝากประจาํลดลง  50,001 40,170  50,001 40,170 

เงินลงทุนจ่ายในบริษทัยอ่ย - - - - (165,000) (277,500) 

จ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - - (23,650) - - 

รับชาํระเงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัยอ่ย - - - 23,650 - - 

รับเงินจากการขายเงินลงทุนทวัไป 42,000 - - 42,000 - - 

ซือสินทรัพยถ์าวร (366,495) (445,300) (198,088) (44,321) (264,549) (105,233) 

ซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (440) (4,720) - (440) (4,720) - 

รับเงินปันผล 2,409 - 87,863 2,409 - 87,863 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร - 280 - - 130,280 - 

รับดอกเบีย 175 791 2,832 325 750 2,973 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (294,422) (361,778) (69,823) (27,902) (216,068) (254,327) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       

 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน(ลดลง)  252,090 (78,489) 79,754 

 

174,074 

 

28,326 

 

491 

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (149,500) (78,000) (84,500) (103,200) (78,000) (84,500) 

รับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 448,734 503,976 208,375 19,431 180,569 208,375 

จ่ายชาํระเจา้หนีค่าสินทรัพย ์ (72,705) (90,688) -  (16,720) - 

รับเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย - - - (61,500) - 259,500 

จ่ายชาํระหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (251) (310) (67) 251) (310) (68) 

เงินสดจ่ายซือหุน้-หุน้สามญั - - (91,069) - - (91,069) 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน  35,000 - - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 478,368 291,489 112,493 28,553 113,865 292,729 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

เงนิตราต่างประเทศ 
(4) 1 13 - - - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) 

สุทธิ 
(8,674) (28,761) (27,102) (19,968) (37,372) (27,753) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 29,756 58,517 85,619 17,994 55,366 83,119 
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        (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 38,430 29,756 58,517 37,962 17,995 55,366 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม       

รายการทีมิใช่เงินสด       

- ซือสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 

- กาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากหลกัทรัพย์

เผือขาย 

- ซือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 

 

(77,856) 

 

64,106 

658 

137,465 

 

72,705 

687 

257,898 

 

90,688 

 

(77,856) 

 

- 

658 

137,465 

 

- 

687 

257,898 

 

16,720 

-โอนสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพย ์ 5,575 6,721 - 5,575 6,721 - 

-กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

- 3,272 - - 3,272 - 

ค่าโอนทีดินจากการขายคา้งจ่าย - - -  4,251 - 
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สรุปอตัราส่วนทางการเงินทสํีาคัญ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม  

 
หน่วย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

อตัราสภาพคล่อง        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.96 0.92 1.35 0.91 0.81 1.23 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.40 0.43 0.81 0.43 0.38 0.74 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีการคา้ เท่า 4.51 3.75 3.66 4.45 3.73 3.66 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย วนั 80.95 97.33 99.73 82.08 97.86 99.73 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 3.55 3.72 4.35 3.80 3.75 4.35 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย วนั 102.74 98.12 83.91 96.03 97.33 83.91 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีการคา้ เท่า 3.49 3.38 4.36 4.21 4.06 4.92 

ระยะเวลาชาํระหนีเฉลีย วนั 104.30 107.99 83.72 86.77 89.90 74.19 

วงจรเงินสด วนั 79.39 87.46 99.92 91.34 105.29 109.45 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหา

กาํไร 

       

อตัรากาํไรขนัตน้ % 1.75 8.82 9.92 1.84 8.94 9.92 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % (7.79) (2.03) 4.90 (5.22) 0.80 6.31 

อตัรากาํไรสุทธิ % (7.50) (5.86) 4.99 (4.93) (0.36) 5.83 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) % (3.28) (2.18) 1.78 (2.12) (0.14) 2.11 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน 

       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (2.26) (0.08) 1.77 (1.64) 0.73 2.17 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % (3.87) 0.76 4.32 (3.37) 2.56 5.27 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่า 0.29 0.30 0.31 0.32 0.31 0.31 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 0.45 0.28 0.21 0.29 0.25 0.22 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย เท่า (2.42) (6.37) 5.70 (1.46) 0.85 6.00 

ข้อมูลต่อหุ้น        

มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท 0.86 0.89 0.87 0.88 0.91 0.86 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท (0.03) (0.02) 0.02 (0.02) (0.00) 0.02 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

14.1 ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลียนแปลงทีสําคญั 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงมียอดขายและปริมาณการขายสินคา้ทีเพมิสูงขึนแต่ดว้ยราคาขายทีมีการแข่งขนัดา้นราคา

สูงขึนส่งผลทาํใหร้าคาขายสินคา้ต่อหน่วยลดลง  อีก ทงัตน้ทุนการผลิตทีสูงขึน เนืองมาจากความ   ผนัผวนของวตัถุดิบทีมี

การขยบัตวัเพมิขึน รวมถึงบริษทัฯ ตอ้งมีค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนกังานทีจดัหาคนเพือมารองรับงานทีคาดว่าจะเติบโตขึนอยา่งมี

นยัสาํคญั แต่ในขณะทีโรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตสาํเร็จรูปและโรงงานเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงแห่งใหม่ของบริษทัฯ ยงัคง

ผลิตไดไ้ม่เตม็กาํลงัการผลิต ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าทีวางไว ้  

การเปลยีนแปลงทีสําคัญในระหว่างปี 2561 

 บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั (บริษทัย่อย) โดยการลงทุนร่วมกบั Nippon Concrete 

Industries Co., Ltd.ก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงหล่อสาํเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีต

เสริมเหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวียง โดยบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 82.50 เป็นเงิน 165 ลา้นบาท (ทุนจด

ทะเบียน 200 ลา้นบาท) คาดว่าจะสามารถเปิดดาํเนินการผลิตเพอืจาํหน่ายในปี 2562 นี 

 บริษทัฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานโรงผลิตและจาํหน่ายลวดแรงดึงสูงชนัพิเศษของบริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกัด 

(บริษทัยอ่ย) และไดเ้ปิดดาํเนินกิจการในปลายปี 2561 แลว้        

 บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ปรินดา จาํกดั (มหาชน) ทงัหมดแก่กิจการอืน จาํนวน 4 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 

10.50 บาท เป็นเงิน 42 ลา้นบาท บริษทัไดร้ับชาํระเงินพร้อมโอนหุน้แลว้เมือวนัที 11 กรกฎาคม 2561                                                                                                                              

 บริษทัฯไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั(มหาชน) MILL-W5 จาํนวน 

155.71 ลา้นหน่วย ราคาใชสิ้ทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น  ครบกาํหนดอายวุนัที 10 กรกฎาคม 2563 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561  งบการเงินรวมมีผลขาดทุน

สุทธิ  152.21  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีมีผลขาดทุน 105.72  ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการ

ขาดทุนเพิมขึน จาํนวน  46.49 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

หน่วย : ล้านบาท  ปี 2561  ปี 2560 เพมิขึน(ลดลง) 

รายได ้ 1,948.01 1,762.47 185.54 

ตน้ทุนขาย (1,913.98) (1,612.48) 301.50  

กาํไรขันต้น 34.03 149.99 (115.96) 

รายไดอ้นื 73.17 26.61 (46.56) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและร่วมคา้ 8.51 (84.58) 93.09 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (217.08) (196.12) 20.96 

ตน้ทุนทางการเงิน (41.93) (16.34) (25.59) 

ภาษีเงินได ้รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (8.91) 14.72 (23.63)  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (152.21) (105.72) (46.49) 

1. รายไดจ้ากการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายรวม 1,948.01 ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จาํนวน 185.54 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.53 ในปี 2561 บริษทัฯมีการส่งมอบงานผลิตภณัฑเ์สาเข็มคอนกรีตอดัแรง
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และ ผนงัคอนกรีตสําเร็จรูป ผลิตภณัฑ์ซีเมนต์พิเศษ และงานดา้นสถาปัตยกรรม เพิมขึนในปี 2561 เป็นจาํนวน 214.21 

ลา้นบาท และลดลงในผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ และพืนคอนกรีตไร้คานลดลงเป็นจาํนวน 47.95 ลา้นบาท 

2. รายไดอ้นื 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนเผอืขาย จาํนวน 2.40 ลา้นบาทและมีกาํไรจาก

การขายเงินลงทุนทวัไปจาํนวน  42 ลา้นบาท  

3. ตน้ทุนขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายรวม จาํนวน  1,888.56 ลา้นบาท เพมิขึนเมือเทียบกบังวดเดียวกนัของ

ปีก่อนจาํนวน 276.08 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 17.12 ตน้ทุนขายเพิมขึน เนืองจากมีค่าใชจ่้ายคงทีในส่วนของค่าใช้จ่าย

พนกังานในโรงงานทีผลิตไดไ้ม่เตม็กาํลงัการผลิต และมีค่าใชจ่้ายในส่วนของบริการติดตงัไม่เป็นไปตามทีประมาณการไว้

ในงบประมาณการ และไดมี้การบนัทึกการดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือ จาํนวน 25.42  ลา้นบาท 

4. กาํไรขนัตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขนัตน้ จาํนวน  34.03 ลา้นบาท  ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 

115.96 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 77.31  เนืองจากราคาขายต่อหน่วยลดลง แต่ตน้ทุนขายและตน้ทุนติดตงัเพิมขึนตามที

กล่าวขา้งตน้  

5. ค่าใชจ่้ายในการขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขาย จาํนวน  47.28 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจาํนวน 

5.48 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 10.39    

6.   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จาํนวน  145.98 ลา้นบาท เพมิขึนจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจาํนวน 28.82 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 24.60 เนืองจากบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังานและบริหารเพิมขึน

อีก จาํนวน 11.85 ลา้นบาท ซึงบริษทัยอ่ยอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างโรงงาน 

7. ตน้ทุนทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และตวัสัญญาใชเ้งิน จาํนวน 

41.93 ลา้นบาท เพมิขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 25.59 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 156.61 จากเงินกูก่้อสร้าง

โรงงานและ ใชห้มุนเวยีนในกิจการ 

8. ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

ปี 2561 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั แมคทริค จาํกดั(มหาชน) จาํนวน 23.25 ลา้นบาทและ 

Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ไดรั้บส่วนแบ่งขาดทุนจาํนวน 14.74 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรจาํนวน 

8.51 ลา้นบาทเพมิขึนจาํนวน 93.09 ลา้นบาท   เมือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนทีรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทั 

แมคทริค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 81.48 ลา้นบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  มีส่วนแบ่งขาดทุน จาํนวน 

3.10 ลา้นบาท    

9.   ผลประโยชน(์ค่าใชจ่้าย)ทางภาษี 

ในปี 2561 งบการเงินรวมมีการปรับปรุงกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของส่วนแบ่งขาดทุนของ

บริษทัร่วม จาํนวน 10.11 ลา้นบาท  ทาํใหค่้าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พมิขึนจากปีก่อน จาํนวน 23.63 ลา้นบาท 
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ฐานะการเงิน 

          (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพมิขึน(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 6,724,090 6,229,084 495,006 7.95 

หนีสินรวม 2,078,079 1,365,377 712,702 52.20 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 4,646,010 4,863,706 (217,697) (4.48) 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 6,724.09  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

เพมิขึน จาํนวน 495.01 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.95 เนืองจาก 

1) บริษทัฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิมขึน จาํนวน 8.67 ลา้นบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีบริษทัที

เกียวขอ้งกนัเพมิขึน จาํนวน 10.89 ลา้นบาท  

2)  มีสินคา้คงเหลือเพมิขึนจาํนวน 124.89 ลา้นบาท จากการการชะลองานของลูกคา้และการส่งมอบงานไม่

เป็นไปตามแผนงาน และสินคา้และวตัถุดิบของบริษทัฯเพิมขึน 51.82 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยเพมิขึน 69.40 ลา้นบาท 

3)  สินทรัพยห์มุนเวียนอืนเพิมขึน 41.91 ลา้นบาท  เนืองจากภาษีมูลค่าเพิมในการนําเขา้เครืองจกัรและ

วตัถุดิบรอนาํมาเครดิตคืนของบริษทัยอ่ยจาํนวน 44.42 ลา้นบาท 

4)  เงินฝากธนาคารทมีีขอ้จาํกดัการเบิกใช้ลดลงจาํนวน 27.93 ลา้นบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเป็น

อสงัหาริมทรัพยใ์นการคาํประกนั    

5) ไดบ้นัทกึปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือขายลดลงตามราคาตลาด จาํนวน  77.86  ลา้นบาท จากการเปรียบราคา

ตลาดทีลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2560 

6) บริษทัยอ่ยมีอาคารโรงงานและอุปกรณ์เพมิขึน 402.04 ลา้นบาท จากการก่อสร้างโรงงานและซือเครืองจกัร 

 

หนีสิน 

หนีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561   มีจาํนวน 2,078.08 ลา้นบาท   เพิมขึนจาํนวน 

712.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 52.20 เมอืเปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี 

1.หนีสินหมุนเวยีนรวมเพมิขึนจาํนวน  165.57 ลา้นบาท เนืองจาก 

1.1)  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินกู ้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 252.05 ลา้นบาท เป็นเงินกู้ระยะสัน

(PN)เพิมขึน จาํนวน 226 ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อย เพิมขึน 26 ลา้นบาทเพือใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน

กิจการและบริษทัยอ่ยใชก่้อสร้างโรงงาน และซือเครืองจกัร 

 1.2) จากการจดัประเภทบญัชีจากเงินกูย้มืระยะยาวเป็นหนีสินหมุนเวียนในปีก่อนมาเป็นหนีสินไม่หมุนเวียนใน

งวดนีทาํใหห้นีสินหมุนเวียน ลดลง 275 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยมีรับเงินกูร้ะยะสันเพมิในปี นี 35 ลา้นบาท 

1.3) บริษทัฯมีเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืเพมิขึน จาํนวน 153.75 ลา้นบาทจากการซือวตัถุดิบและค่าแรงผูรั้บเหมา

เพมิขึน  

2. หนีสินไม่หมุนเวียนรวมเพิมขึนจาํนวน 547.13 ลา้นบาท  มีรายละเอียดดงันี 

2.1)เงินกู้ระยะยาวเพิมขึนจาํนวน 538.71 ลา้นบาท จากการกู ้ยืมเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยเพือก่อสร้าง

โรงงานและซือเครืองจกัรจาํนวน 366.83 ล้านบาท และจากการจัดประเภทบญัชีจากเงินกู ้ยืมระยะยาวทีเป็นหนีสิน
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หมุนเวียนในปีก่อนมาเป็นหนีสินไม่หมุนเวยีนในงวดนีทาํให้หนีสินไม่หมุนเวียน เพิมขึน 275 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีการ

จ่ายชาํระเงินกูคื้น จาํนวน 103.20 ลา้นบาท 

2.2) มีหนีสินผลประโยชน์พนกังานเพิมขึน 8.69 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561  มีจาํนวน 4,646.01 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 

วนัที 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน  217.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 และบริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายลดลง

เนืองจากมูลค่าราคาตลาดลดลงส่งผลทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงตามจาํนวน 77.86 ลา้นบาท รวมทงัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2561 มีผลขาดทุนทาํใหส่้วนของผูถ้ือหุ้นลดลงในงวดนีจาํนวน 215.08 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนัด้านหนีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษทัฯ มีสัญญาขายสินคา้และให้บริการกับลูกคา้ซึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้หรือยงัไม่ได้ส่งมอบงานบริการ

เป็นจาํนวนเงินรวม 1,850.62 ลา้นบาท บริษทัฯ สามารถส่งมอบสินคา้หรืองานบริการไดต้ามกาํหนดวนัทีในระบุในสัญญาหรือ

ทตีกลงร่วมกนักบัลูกคา้ไดต้ามกาํหนด ซึงเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากการทีธนาคารออกหนงัสือคาํประกนับริษทัฯ และบริษทัย่อย

สาํหรับการปฏิบติัตามสัญญาและการใชไ้ฟฟ้าจาํนวนเงินรวม 269,835 ลา้นบาท พร้อมทงัไดน้าํทีดินบางส่วนพร้อมสิงปลูก

สร้างของบริษทัฯ ไปเป็นหลกัประกนัหนงัสือคาํประกนัดงักล่าว เป็นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าโรงงานและรถยนต ์จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได้ จาํนวน 39.93 ลา้นบาท  สัญญาเช่าโรงงานดงักล่าวเป็นโรงงานผลิตสินคา้ทีใช้ดาํเนิน

ตามปกติของธุรกิจของบริษทั  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและอืนๆจาํนวนทีใชไ้ปจาํนวน  1,624.86  ลา้นบาท ทงัมีการจด

จาํนองทีดินบางส่วนพร้อมสิงปลูกสร้าง เป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั เป็นการดาํเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือคาํประกนั (stand by letter of credit) กบัธนาคารแห่งหนึงร่วมกบั

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัจาํนวน 6.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพอืคาํประกนัวงเงินสินเชือของกิจการร่วมคา้ วงเงินดงักล่าว คาํ

ประกนัโดยหุน้สามญัของบริษทัทีถืออยูใ่น Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

 

ปัจจยัทีมผีลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต 

ในปี 2562 นี การก่อสร้างภาคเอกชนมีโอกาสทีจะเติบโตสูงขึนมาก เป็นผลมาจากการต่อยอดธุรกิจทีเกียวเนืองกบัโครงการ

ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานดา้นคมนาคมขนาดใหญ่ขา้งตน้ทงัทียงัดาํเนินการอยูแ่ละทีจะเกิดขึนใหม่อีกหลายโครงการ ทาํ

ใหเ้กิดการก่อสร้างโครงการหมู่บา้นจดัสรร โครงการก่อสร้างคอนโดนิเนียม โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และโครงการ

ก่อสร้างอาคารพาณิชยต์ามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ ตามความเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนาด

ใหญ่ดงักล่าว ซึงจะส่งผลดีต่อบริษทัฯโดยตรง ทงัการมียอดขายสินคา้และรายไดท้ีเพมิขึน รวมถึงยอดงานในมือทีสูงขึน อีก

ทงัในเดือนมีนาคม 2562 ประเทศไทยจะมีการเลือกตงัรัฐบาลใหม่ทีจะสร้างความเชือมนัแก่นกัลงทุนทงัในและต่างประเทศ 

ทาํใหแ้นวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึนตามลาํดบั บริษทัฯเน้นกลยุทธ์การควบคุมตน้ทุนการผลิตทงั

วงจร ตงัแต่การควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบ ซึงเป็นผลจากการทีบริษทัฯ ไดข้ยายตวัของธุรกิจไปสู่ธุรกิจตน้นาํ     โดยการลงทุน

ก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายลวดเหล็กกลา้ชนัพิเศษ ในนามบริษทั เซเว่น ไวร์ จาํกดั รวมถึงบริษทัฯ ยงัไดเ้พิมความ

หลากหลายของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพอืตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กกลุ่มความตอ้งการ จากการทีบริษทัฯ 

ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง  ใช้แรงเหวียง  เสาเข็ม Spun pileบริษทัฯ ได้

เตรียมมาตราการณ์ในการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย ใหรั้ดกุมยิงขึน  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ  ขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลความดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ้ืนสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

นอกจากนีบริษทัฯ ขอรับรองว่า 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีดี เพือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเป็น

สาระสาํคญัทงัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว  และ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายในทีอาจมี

ผลกระทบต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการนีเพอืเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัทีบริษทัฯ ไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้  บริษทัฯ 

ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เศรษฐบุตรเป็นผูล้งลายมือชือกาํกับเอกสารนีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีชือของ          

นายวฒิุชยั เศรษฐบุตรกาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้

                    

ชือ ตาํแหน่ง ลายมือชือ 

1. นายธิติพงศ ์ ตงัพูนผลวิวฒัน ์ กรรมการ -ลงนาม- 

2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมการ -ลงนาม- 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

ชือ ตาํแหน่ง ลายมือชือ 

นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษทั -ลงนาม- 
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ลาํดบั 
ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 

วนัทีไดรั้บการแต่งตงั 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 

ดร.บวรศกัดิ  อุวรรณโณ 

ประธานกรรมการบริษทั /

กรรมการอิสระ 

25 เมษายน พ.ศ. 2557 
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คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรติ

นิยมดีมาก)   

(มหาวทิยาลยัปารีส 10) 

 ปริญญาชนัสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรติ

นิยมดี)  

(มหาวทิยาลยัปารีส 10) 

 ปริญญาชนัสูงทางกฎหมายปกครอง 

(มหาวทิยาลยัปารีส 2) 

 เนติบณัฑิตไทย (สาํนกัอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา) 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP)  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการ

บริษทัฯ ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง  

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั และ

กรรมการอิสระ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั First Vice - Chairman of the 

National Reform Council 

- 

2557 – ปัจจุบนั Chairman of the Constitution 

Drafting Committee 

- 

2557 – ปัจจุบนั Fellow and Deputy President 

of the Royal Institute 

- 

2557 – ปัจจุบนั Member of the Council of 

State 

- 

2550-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ีจาํกดั 

(มหาชน) 

2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั 

(มหาชน) 

2549 Secretary General  King Prajadhipok’s Institute 

2545 Professor Emeritus Faculty of Law, Chulalongkorn 

University 

2549 Member of the Senate - 

2546 Member of the National 

Legislative Assembly 

- 
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ลาํดบั 
ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 

วนัทีไดรั้บการแต่งตงั 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บยส.) รุ่นที 15   

สาํนกังานศาลยติุธรรม 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท)    รุ่นที 8  

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน   

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 4111 

 

 

 2539 Member of the Constitution 

Drafting Assembly 

- 

2532 Deputy Secretary General to 

the Prime Minister (on 

Political Affairs) 

- 

2531 Advisor to the Prime Minister - 

2. นายโสภณ ผลประสิทธิ 

รองประธานกรรมการบริษทั /

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลความ

เสียง / 

กรรมการอิสระ 

5 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

67 คุณวฒิุทางการศึกษา 

 ประกาศนียบตัรชนัสูง การบริหารงาน

ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที 6 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

(สาขาการจดัการทวัไป) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ระดบัปริญญาตรี วศบ.โยธาสุขาภิบาลและ

สิงแวดลอ้ม, Mapua Institute of 

Technology  

ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประวติัการอบรม 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคุณวุฒิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

มหานคร 

2557-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั 

และกรรมการอิสระ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั 

(มหาชน) 

2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2555 ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2553 ผูต้รวจราชการกระทรวง สาํนกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวง
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ลาํดบั 
ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 

วนัทีไดรั้บการแต่งตงั 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุน้ 

(%) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครัว 

ระหวา่ง

กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

      -ไม่มี- อุตสาหกรรม 

2551 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

3. นายธิติพงศ ์ ตงัพนูผลววิฒัน์ 

กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

 

40 คุณวฒิุทางการศึกษา 

 ปริญญาโท M.Sc. in Engineering Business 

Management, Warwick University, UK 

 ปริญญาตรี B.S. in Business 

Administrative, Walter A. Hass School of 

Business,   

University of California at Berkeley 

ประวติัการอบรม 

      -ไม่มี- 

 

 

3.68% 

ถือหุ้นจาํนวน 

198,485,900

หุ้น 

 

ไม่มี 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั บริษทั  เจนเนอรัล นิปปอน 

คอนกรีต อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษทั บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั General Engineering Mauritius 

Limited  

2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / 

ประธานกรรมการบริหาร/ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

บริษทั เจนเนอรัล                      เอน

จิเนียนริง จาํกดั (มหาชน) 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ Siam Rubber Industry Co.,Ltd 

2557-2558 กรรมการ บริษทั เวิลดไ์วร์ โปรเซสซิง จาํกดั 

2554-2556 President Millcon Steel Industries Plc. 

2555-2556 กรรมการ Million Miles Co.,Ltd 

2552-2556 President Millcon Burapa Co.,Ltd 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

4. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 

กรรมการบริษทั / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการผูจ้ดัการ/ 

กรรมการกาํกบัดูแลความเสียง 

26 มีนาคม พ.ศ. 2556 

40 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University 

of California, Berkeley, CA 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University 

of California, Berkeley, CA 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

  อบรมหลกัสูตร DAP รุ่นที 105/2013 

 อบรมหลกัสูตร DCP รุ่นที 193/2014 

 อบรมหลกัสูตร RCL รุ่นที 3/2016 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius Limited 

2556-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั / 

กรรมการบริหาร/กรรมการ

ผูจ้ดัการ / 

กรรมการกาํกบัดูแลความ

เสียง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

2557-2558 กรรมการ Millcon Engineering  Limited 

2557-2558 กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited 

2556 - 2558 กรรมการ บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จาํกดั 

2556 - 2558 กรรมการ บริษทั เวิลดไ์วร์ โปรเซสซิง จาํกดั 

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

Thailand 

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

5. นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร 

กรรมการบริษทั /

กรรมการบริหาร /กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดี / 

เลขานุการบริษทั 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

47 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ

การเงินระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 Bachelor Degree in Business 

Administration,  

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจบุนั กรรมการบริษทั บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius Limited 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั Millcon Thiha GEL Limited 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 

 

 

 

 

 

     National University, California,   

U.S.A 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติั

สาํหรับเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หม ่

 Director Accreditation Program (DAP) 

Class 131/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /

กรรมการบริหาร /กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดี / 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

2547-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีโอ ฟอร์ม จาํกดั 

2556-2556 ผูอ้าํนวยการบริหารฝ่ายนกั

ลงทุนสมัพนัธ์และ

ประสานงานทวัไป 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2554-2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายจดัการ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2553-2556 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2551-2556 เลขานุการบริษทั บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2548-2550 ผูจ้ดัการแผนกวางแผนธุรกิจ บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน) 

2547-2548 ผูจ้ดัการทวัไป   บริษทั จีโอฟอร์ม จาํกดั 

2542-2547 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั จีโอฟอร์ม จาํกดั 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

(ลาออกจากการเป็นกรรมการ

บริษทั เมือวนัที 16 มกราคม 

2562) 

59 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุน

ธนาคารกสิกรไทย) Wharton School, 

University of Pennsylvania, USA 

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขาปริมาณ

วิเคราะห์ (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

Director Certification Program รุ่นที 19  ปี 

2545 

Audit Committee Program รุ่นที 13 ปี 2549 

 

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

2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และ

ตรวจสอบกรรมการอิสระ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

บริษทั สาลี พรินทติ์ง จาํกดั  

(มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส                     ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชนั จาํกดั 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สวนส้มเชียงดาว จาํกดั 

2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แพรคติคมั เอน็จิเนียริง จาํกดั 

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท ์คลบั 

แคปปิตอล จาํกดั 

2555 - 2559 อนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน และการ

บริหารกิจการของบริษทัทีออก

หลกัทรัพย ์

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) 

2554 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

7. 

 

 

 

 

นางพรรณี   จารุสมบติั 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

การเมืองการปกครอง มหาวิยาลยัสุโขทยัธรร

มาธิราช 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขา

สือสารมวลชน (เกียรตินิยมอนัดบั 2)

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประวตัิการอบรม 

      -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

ปัจจุบนั รองประธาน สภาวฒันธรรมไทยจีน และส่งเสริม

ความสมัพนัธ์ 

ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้           พระ

นครเหนือ 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

2552 เลขานุการรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ของ BOI 

BOI 

2551 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

- รองเลขาธิการ  สมาคมเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทย-จีน 

- คณะทาํงาน สภาทีปรึกษา

เศรษฐกิจ และความมนัคง

แห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

- 

2550 รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี - 

2549 สมาชิกวฒิุสภา จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 

- 

2548 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โตโยตา้ พาวลิเลียม ระยอง 

- กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ออฟเฟอร์ เซอร์วิส จาํกดั 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

8. ดร.วิชญะ เครืองาม 

กรรมการอิสระ /กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการทีดี  

 

2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

               

37 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (J.S.D.) มหาวทิยาลยั

แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M.)     

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Corporate 

Governance for Executive (CGE)  

รุ่นที 6 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advanced Audit 

Committee Program (AACP)  

รุ่นที 22/2016 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Corporate 

Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที 8/2015 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที 116/2015  

 ประกาศนียบตัรนกับริหารการยติุธรรมทาง

ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นที 6 

 ประกาศนียบตัรสาํนกัฝึกอบรมวิชาวา่ความ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ ์

ไม่มี ไม่มี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอนุกรรมการ

ประชาสมัพนัธ์และการรับฟัง

ความคิดเห็น / อนุกรรมการ

พิจารณาเสนอกฎหมายทีเกียวขอ้ง

กบัประโยชน์ของประชาชน  

คณะกรรมการดาํเนินการปฏิรูป

กฎหมายในระยะเร่งด่วน 

2560-ปัจจุบนั ทีปรึกษา อนุกรรมการดา้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและหน่วยงานของรัฐใน

การจดัทาํแผนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น

กฎหมาย 

2560-ปัจจุบนั

  

กรรมการ บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ จาํกดั 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและกาํกบั

ดูแลกิจการทีดี   

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมกาสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที

ดี 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 
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 ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที 16 สาํนกังานศาล

ยติุธรรม 

 ประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบ

ประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที 1  

สถาบนัพระปกเกลา้ 

 

 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบณัฑิตสภา  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์

2556-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร /  

ประธานคณะกรรมการกิจกรรม

เพอืสงัคม / ประธาน

คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ 

สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

2553-ปัจจุบนั Business Development Executive บริษทั ทรู คอร์ปอเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) 

2553-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

2553-ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ คณะสงัคมศาสตร์บูรณาการ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น วิทยาเขต

หนองคาย 

2559-2560 นกัวิชาการประจาํกรรมาธิการ  

 

คณะกรรมาธิการขบัเคลือนการปฏิรูป

ประเทศดา้นกีฬา ศิลปะ วฒันธรรม 

การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม  

สภาขบัเคลือนการปฏิรูปประเทศ 

2558-2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2559-2560 ทีปรึกษาประจาํคณะ 

อนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการขบัเคลือนการ

ปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูปเร็ว 

(Quick Win) 

สภาขบัเคลือนการปฏิรูปประเทศ 

2557-2560 กรรมการอิสระ /  

กรรมการบรรษทัภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสียง  

 

บริษทั หลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

2555-2559 

 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร /กรรมการบริการ

หลกัสูตรอบรมวฒิุบตัร “เยาวชน

ภิวฒัน์” (“YP”) ศาลยติุธรรม 
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หลกัสูตร  

2556-2557 อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยี

สารสนเทศและสือสาธารณะ วฒิุสภา 

2556-2557 ทีปรึกษาประจาํคณะอนุ

กรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ 

ขอ้บงัคบั คาํสงั และกฎหมายที

เกียวขอ้งดา้นการสือสาร สารสนเทศ

และโทรคมนาคม สภาผูแ้ทนราษฎร 

2553-2557 อาจารยพิ์เศษ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

      2553-2557 อาจารยพิ์เศษ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

      2549-2553 ทนายความ บริษทั ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิรัช มรกตกาล 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ไดรั้บการแต่งตงัเป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบเมือวนัที 

26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

51 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 Master of  Business Administration in 

Management Science, Virginia Polytechnic 

Institute and State University 

 สถิติศาสตร์บณัฑิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 Advanced Audit Committee Program 

(AACP) 

 Director Certification Program (DCP) 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2559 - ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

สายวาณิชธนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ ่

ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

ทีดี/ 

บริษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2558 -ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ตน้ไร้ขอ้ จาํกดั  

2557 -ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั อกัษรเอด็ดูเคชนั จาํกดั 

(มหาชน) 

2552 – 2558 

 

รักษาการประธานเจา้หนา้ที

บริหาร 

บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี จาํกดั 

10. นายวิภธูา ตระกูลฮุน 

กรรมการอิสระ/ ประธานสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดิ/ 

กรรมการบริหารความเสียง  

(ไดรั้บการแต่งตงัเป็น

กรรมการบริษทั เมอืวนัที 26 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

52 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัศศินทร์ 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ

ธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรม 

 Director Accreditation Program  from Thai 

Institute of Directors (IOD) รุ่น 117/2015 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

ปัจจุบนั 

2557 – ปัจจุบนั 

2015 – ปัจจบุนั 

2557 – ปัจจบุนั 

2554 – 2556  

กรรมการอิสระ/ ประธานสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดิ/ 

กรรมการบริหารความเสียง 

บริษทั เจนเนอรัลเอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

Executive Committee Millcon Steel Industries Plc. 

Independent Director / Audit 

Committee 

Business Alignment Plc.  

กรรมการ Creative Power Co., Ltd. 

Senior Executive Vice Present – 

Managing Director Corporate 

Banking 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั หนา้ 125 

 

 

 

 

ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

11. 

 

นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการ เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง         

  

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรการบริหารแบบ KAIZEN 

 อบรมหลกัสูตร Successful Formulation 2 

Execution of Strategy (SFE) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 อบรมหลกัสูตรเทคนิคการสมัภาษณ์งาน

สาํหรับหวัหนา้งาน 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและบริการ

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2557-2558 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2531-2548 วิศวกรสนาม-ผูจ้ดัการโรงานผลิต

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั หนา้ 126 

 

ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง

กรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

นางลินจง ศรีสงคราม/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

 

นายศรัณย ์เวียงคาํมา/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตและ

บริการผนงัคอนกรีตสาํเร็จรูป 

 

61 
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คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ประวตัิการอบรม 

 อบรมหลกัสูตรโครงการพฒันาผูบ้ริหาร 

(Mini MBA) รุ่น 64 คณะพาณิชยศ์าสตร์และ

การบญัชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

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. 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและ

การตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง รุ่น 15 

 Strategies for Managing Generation Y. Pruksa 

Training School,IT Square,Laksi,Bangkok. 

 Finance for Non Finance.  Pruksa Training 

School,IT Square,Laksi,Bangkok. 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

2541 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2534 – 2541 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2554 -2558 

2551 -2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

ผูอ้าํนวยการ 

 

ผูช่้วยรองประธาน 

ผูช่้วยรองประธาน 

 

BLM group co., ltd. 

 

 

 

 

 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

Pruksa Real Estate PCL. 

General Engineering PCL. 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)                                                       แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 
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ลาํดบั 
ชือ-สกลุ/ตําแหน่ง/ 

วนัทีได้รับการแต่งตัง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ 

และผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางาน 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

14. นายพรชยั นุ่นละออง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลิตภณัฑ์

เหล็ก 

และรักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

สนบัสนุนงานผลิต 

 

 

56 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมการเกษตร 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั 

ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรกระบวนการนาํเขา้-ส่งออกภาษี

ศุลกากร 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

15. นางวิสัจจา  คชเสนา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

48  ปริญญาโท (การบญัชี) มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 

0.00% 

ถือหุ้น

จาํนวน 

334 หุ้น 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2554-2559 ทีปรึกษาฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั 

(มหาชน) 

2537 - 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั พ ีพลสั พี จาํกดั (มหาชน) 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                              แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย                                                                                                   หนา้ 128 

 

เอกสารแนบ 2   รายละเอยีดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายละเอียดเกียวกบัการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม   และบริษทัทีเกียวขอ้ง  ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ลาํดับ ชือ GEL 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททเีกยีวข้อง 

Seven Wire GEM GENCI MCTRIC WT MILL 

1. นายธิติพงศ ์ตงัพูนผลวิวฒัน ์ /, X, // / / / - - - 

2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช /, // / / / / - - 

3. นายโสภณ ผลประสิทธิ / - - - - - / 

4. นายวุฒิชยั เศรษฐบุตร           /, // / / / / / - 

5. ดร. วิชญะ  เครืองาม / - - - - - - 

 

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

    GEL  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน) 

     Seven Wire บริษทั เซเวน่ ไวร์ จาํกดั 

     GEM  General Engineering Mauritius Limited 

               MCTRIC  บริษทั แมคทริค จาํกดั (มหาชน) 

              WT              บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  

   MILL        บริษทั มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) 

   GENCI  บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อนิดสัทรีส์ จาํกดั 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                      แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกยีวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หนา้ 129 

 

เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดเกยีวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดเกียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ชือ-สกุล/ตาํแหน่ง/ 

วนัทไีดรั้บการแต่งตงั 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

นายอภินนัทน์  ศรีปราโมช 

 

58  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 หลกัสูตร Mini MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  

ทะเบียนเลขที 5092 

 หลกัสูตรการตรวจสอบภายใน สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2551-

ปัจจุบนั 

หวัหนา้ทีม

ส่วนงาน

ตรวจสอบ

ภายในบริษทั

จดทะเบียน 

และบริษทัที

เตรียมจด

ทะเบยีนใน

ตลาด

หลกัทรัพย ์

บริษทั สอบบญัชี 

ดี ไอ เอ อนิเตอร์

เนชนัแนล  

หนา้ทหีลกั 

 วางมาตรฐานการปฏิบติังานและสอบทานการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานทีวางไว ้สอบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงแกไ้ข ก่อนนาํเสนอผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 

รายละเอียดของงาน 

1) จดัทาํแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับการตรวจกาํกับ ดูแล สอบทานการ

ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

2) จดัทาํกระดาษทาํการ สรุปประเดน็ขอ้ตรวจพบ รวมทงัเสนอวิธีการแกไ้ขทเีหมาะสม 

3) ปฏิบติังานตรวจสอบตามทีไดรั้บมอบหมาย โดยใชวิ้ธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ

ตรวจนบั การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผ่านการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ 

5) ประสานงานกบัผูจ้ดัการหน่วยรบัตรวจ เกียวกบักิจกรรมทีทาํการตรวจสอบ 

6) ควบคุมการจดัทาํงบประมาณประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7) ทาํหนา้ทเีลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั  

8) ปฏิบติังานอนื ตามทผีูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                      แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกยีวกบัรายการประเมินราคาสินทรัพย์หน้าท ี149  หนา้ 130 

 

เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จาํกดั (มหาชน)                                                      แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ                                                                                                                                                                  หนา้ 131 

 

เอกสารแนบ 5   อืนๆ 

 

-ไม่มี- 
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