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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”)  จดทะเบียนก่อตั้งเร่ิมแรก เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน พ.ศ. 2505 
โดยคุณหญิงชชันี จำติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บำท  ในช่ือบริษทั เยนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั ท ำกำรผลิต
เสำเข็มคอนกรีตอดัแรง ซ่ึงขณะนั้นน ำมำใชแ้ทนเสำเข็มไม ้บริษทัฯ ไดเ้ขำ้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บอนุญำตใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอุตสำหกรรมอสงัหำริมทรัพยแ์ละก่อสร้ำง หมวด
วสัดุก่อสร้ำง และท ำกำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญั18 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บำท และทุนช ำระแลว้ 4,588,195,610.65 
บำท แบ่งเป็น 5,397,877,189 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.85 บำท  
 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง ผลิตภณัฑ์เสำเข็มคอนกรีตอดัแรง ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วน
คอนกรีตส ำเร็จรูป ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน  
 
1.1 นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) ไดริ้เร่ิมกำรผลิตเสำเข็มคอนกรีตอดัแรง โดยเป็นผูน้ ำเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีมำตรฐำนเขำ้สู่วงกำรก่อสร้ำง บริษทัฯ ได้พฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง เช่น เสำเข็ม
คอนกรีตอดัแรง ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูป พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน 
และผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ โดยไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำน  TIS/ISO 9001: 2015 และมำตรฐำน
ผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.) 

 วสัิยทศัน์  
 น ำแรงบนัดำลใจ นวตักรรม และควำมช ำนำญดำ้นกำรก่อสร้ำง สู่ใจลูกคำ้ 

 พนัธกจิ  
สร้างคน 

 GEL เป็นองค์กรมุ่งผลงำนท่ีสร้ำงคุณค่ำแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภำคส่วน ดว้ยบรรยำกำศกำรท ำงำนเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยำ่งเปิดกวำ้ง จำกผูเ้ช่ียวชำญพร้อมจริยธรรมทำงวชิำชีพ 

สร้างงาน 

 น ำระบบเทคโนโลยีดิจิตลัมำใช้พฒันำกระบวนกำรท ำงำน ใช้ผลกัดันสินคำ้และบริกำร และใชเ้พ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจลูกคำ้ 

 เรำจะพฒันำทั้งกระบวนกำรท ำงำน กำรผลิตสินคำ้ และงำนบริกำรอยำ่งรัดกุมเพ่ือน ำไปสู่ประสิทธิภำพ
อนัยอดเยีย่มในกำรท ำงำน พร้อมยกระดบัคุณภำพผลงำนสูงสุด 
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สร้างพนัธมติร 

 GEL ส่งมอบผลิตภณัฑ์ งำนบริกำร และให้ค  ำปรึกษำ บริหำรจดักำรดว้ยนวตักรรมท่ีท ำให้ลูกคำ้เกิด
ควำมสนใจและผกูพนั 

 GEL เป็นศูนยก์ลำงดำ้นกำรจดัหำระบบและเทคโนโลยงีำนก่อสร้ำงท่ีน่ำเช่ือถือได ้
 วฒันธรรมองค์กร 

ปรับเปลีย่นเรียนรู้  

 พร้อมปรับเปล่ียนและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถใหท้นักำรเปล่ียนแปลง 
ดูแลค ามัน่  

 รับผิดชอบและท ำตำมค ำพดูท่ีใหไ้ว ้เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรส่งมอบสินคำ้และบริกำร 
คดิบวกทุกวนั  

 คิดบวก โดยสะทอ้นออกมำเป็นค ำพดูเชิงบวกและกระท ำเชิงบวก มองควำมทำ้ทำยเป็นโอกำส 
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่  

 คิดสร้ำงสรรค ์พฒันำส่ิงใหม่ เพ่ือใหไ้ดแ้นวทำงหรือผลลพัธ์ท่ีดีกวำ่ 
ใส่ใจทมีงาน  

 เช่ือมัน่ในทีมงำน สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีทั้งในและขำ้มสำยงำน เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยร่วมกนั 
ช านาญงานตน  

 มีควำมรู้และเช่ียวชำญในงำน รักษำมำตรฐำนกำรท ำงำน และหำโอกำสสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหลู้กคำ้ 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีส่ าคญัส าหรับประจ าปี 2561 
วนัท่ี 24 ธนัวำคม  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติักำรลงทุนดงัน้ี 

1. กำรลงทุนก่อสร้ำงอำคำรเพ่ิมเติม (ฐำนรำกอำคำร) ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอสำม
โคก จงัวดัปทุมธำนี ในงบประมำณรวม 91.25 ลำ้นบำท (รวมมูลค่ำท่ีดินท่ีพฒันำแลว้จ ำนวน
ประมำณ 14 ไร่ มูลค่ำรวมประมำณ 70 ลำ้นบำท) เน่ืองจำกบริษทัฯ มีแผนท่ีจะยำ้ยฐำนกำรผลิต
ไปยงัเชียงรำกนอ้ย ประกอบกบักำรรักษสิทธ์ิใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรือร้ือ
ถอนอำคำรท่ีก ำลงัจะหมดอำย ุ

2. กำรลงทุนโครงกำรเสำเข็มเจำะ (Bored pile) ในงบประมำณรวม 13.52 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยำยไลน์ธุรกิจเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และเป็นทำงเลือก
ใหก้บัลูกคำ้ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ:  
1. ไม่มีบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
2. บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 17.20 ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนและบริษทัฯ ไม่มีอ  ำนำจควบคุมใดๆ 
 

 
รายช่ือบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระ 

(ลำ้นบำท) 

ตน้ทุนเงิน
ลงทุน 

มูลค่ำเงิน
ลงทุน 

(ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 

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

Mauritius 

 
ธุรกิจเพ่ือกำรลงทุน 

 
100.00 

 
0.34 

 
0.34 

 
0.34 

2. บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ำกดั 
99/9 หมู่ท่ี 1 ต  ำบลบำ้นแลง อ ำเภอเมืองระยอง  
โทรศพัท ์ 0-3862-2299, 0-3862-4499 

ผลิตและจ ำหน่ำยลวดแรงดึง
สูงชั้นคุณภำพพิเศษ 

99.99 280.00 279.99 279.99 

3. บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ  ำกดั 
99/9 หมู่ท่ี 4 ต  ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี 

ผลิตและจ ำหน่ำย เสำ เข็ม
คอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรง
เหว่ียง (เสำสปัน) 

82.50 200.00 165.00 165.00 

99.99% 82.50% 100.00% 45.00% 32.65% 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

บจก. เซเวน่ ไวร์  บจก. เจนเนอรัล 
นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ 
General Engineering 
Mauritius Limited 

Wisdom Tree 
Investment (S) PTE 

Limited 
บมจ. แมคทริค  

Millcon Thiha 
GEL Limited 

100.00% 
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บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

ทุนท่ีเรียก
ช ำระ 

(ลำ้นบำท) 

ตน้ทุนเงิน
ลงทุน 

มูลค่ำเงิน
ลงทุน 

(ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) 

บริษทัร่วม 
บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
121/105 อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ ชั้นท่ี 39 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์0-2641-2100  
โทรสำร 0-2641-2030, 0-2641-2029  

 
รั บ เ ห ม ำ ก่ อ ส ร้ ำ ง แ ล ะ
ให้บริกำรติดตั้งงำนระบบ 

 
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 
โทรสำร  (65)  3125-7212 

 
กิจกำรท ำธุรกรรมลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

 
45.00 

 
394.80 

 
177.66 

 
150.42 

หมำยเหตุ: ไม่มีบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   
2.1  โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลติภัณฑ์ 
 โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ปี 2562 สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 

ประเภทรายได้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 806.91 38.57 970.84 47.83 876.83 49.01 
คอนกรีตพิเศษ 1,012.61 48.41 886.54 43.68 830.95 46.45 
ผลิตภณัฑพิ์เศษ 88.87 4.25 74.43 3.67 46.45 2.60 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  6.58 0.30 9.63 0.47 8.24 0.46 
ผลิตภณัฑเ์หล็ก 119.47 5.71 6.57 0.32 - - 
รวม 2,034.44 97.24 1,948.01 95.98 1,762.47 98.51 
ดอกเบ้ียและส่วนลดรับ 0.17 0.01 0.15 0.01 0.74 0.05 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน - - 42.00 2.07 - - 
เงินปันผลรับ 23.36 1.12 2.41 0.12 - - 
รำยไดอ่ื้นๆ 32.95 1.58 28.15 1.39 23.62 1.32 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1.15 0.05 0.46 0.02 2.25 0.13 
รวมรำยได ้ 2,092.07 100.00 2,021.18 100.00 1,789.08 100.00 

 
2.2 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 
1)  ธุรกจิหลกัของบริษัทฯ 
 ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงและให้บริกำรงำนก่อสร้ำงและติดตั้งผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ มี
ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑเ์สำเขม็
คอนกรีตอดัแรง  

* เสำเขม็เหล่ียม 
* เสำเขม็รูปตวัไอ (I) 
* เสำเขม็ส่ีเหล่ียมกลวง 
* เสำเขม็กลมแรงเหว่ียง 

เ ป็ น เ ส ำ เ ข็ ม ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ
ประหยดัเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ก่อสร้ำง 

ห น่ ว ย ง ำ น ร ำ ช ก ำ ร , รั ฐ วิ ส ำ ห กิ จ , 
ห้ำงสรรพสินคำ้, โรงงำน, มหำวิทยำลยั, 
สนำมบิน, บำ้นจดัสรร  และงำนสะพำน
เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วน
คอนกรีตส ำเร็จรูป 

* ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนโครงสร้ำง
คอนกรีตส ำเร็จรูป 
* ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนงำนสถำปัตย์
คอนกรีตส ำเร็จรูป 

ส ำ ม ำ ร ถ ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ ำ พ แ ล ะ
มำตรฐำนได้สม ่ำเสมอทั้งแผ่นท ำให้
กำรก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ
ตรงตำมกำรกำรออกแบบ    

ท่ีอยู่อำศยัแนวรำบและแนวสูง, โรงงำน
และโกดงัสินคำ้, ห้ำงสรรพสินคำ้, อำคำร
สูง, สนำมกีฬำ เป็นตน้ 

พ้ืนคอนกรีตอดัแรง
ในท่ีชนิดไร้คำน 

* พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้
คำน 

ใชส้ ำหรับพ้ืนท่ีท่ีตอ้งกำรช่วงห่ำงของ
เสำกวำ้งกว่ำปกติ และไม่ต้องกำรมี
คำนรับพ้ืน เพ่ือให้อำคำรมีเสำนอ้ย   มี
พ้ืน ท่ีใช้สอยมำก ข้ึน  ก่อสร้ำงได้
รวดเร็ว 

อำคำรจอดรถ, พ้ืนอำคำรสูงและอำคำร
สำธำรณะ 

 * พ้ืนก่ึงส ำเร็จรูป ออกแบบเพ่ือใช้งำนพ้ืนท่ีมีช่วงเสำ
กวำ้งเกินกว่ำมำตรฐำนปกติสำมำรถ
ทดแทนไม้แบบ และ เ ป็น พ้ืน รับ

งำนโรงงำน, งำนสะพำน, งำนอำคำรขนำด
ใหญ่ 
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กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 
น ้ำหนกัไดต้ำมท่ีผูอ้อกแบบตอ้งกำรมี
ควำมรวดเร็วในกำรติดตั้ง 

ภณัฑค์อนกรีตเสริม
ใยแกว้ (GRC) 

* ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ 
(GRC) 

น ำใยแกว้มำเสริมในคอนกรีตทดแทน
เหล็กเสริม ท ำช้ินงำนไดรู้ปทรงต่ำงๆ 
มีลกัษณะคมชดั สวยงำม  น ้ ำหนกัเบำ 
ง่ำยต่อกำรติดตั้ง ซ่ึงคอนกรีตธรรมดำ
ท ำไดย้ำก 

ส ำหรับลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็น
ลกัษณะพิเศษเฉพำะ   

 * ผนงักนัเสียง เ ป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ป้องกัน, แก้ไข
มลภำวะทำงเสียงจำกกำรจรำจรหรือ
เคร่ืองจกัร 

ทำงด่วนพิเศษ, ทำงหลวง, อุโมงคท์ำงลอด
,โรงไฟฟ้ำและโรงงำนต่ำง ๆ 

ผลิตภณัฑซี์เมนต์
พิเศษ 

* ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตวั (Non 
Shrink Grout Cement) 

เป็นปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตวั และรับ
ก ำลงัอดัสูง  

งำนบำ้นพกัอำศยั, งำนอำคำรสูง, โรงงำน
อุตสำหกรรม, โรงไฟฟ้ำและปิโตรเคมี 

 * ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จส ำหรับ
งำนฉำบบำง  (Skim coat) 

เป็นปูนฉำบผิวบำงมีควำมยึดเกำะสูง 
ใช้ส ำหรับตกแต่งผนัง, พ้ืนผิวงำน
คอนกรีตให้ออกมำเรียบสวยงำม ไม่มี
รอยแตกร้ำว ประหยดัสีในกำรทำสี 

งำนผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปทัว่ไป 

 * ปูนกำว ส ำหรับงำนปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนัง
ทัว่ไป 

งำนปูกระเ บ้ืองพ้ืนและผนังทั่วไปทั้ ง
ภำยในและภำยนอกอำคำร 

 * เคมีภณัฑก่์อสร้ำงอ่ืนๆ มีผ ลิตภัณฑ์ ท่ีหลำกหลำยเหมำะ
ส ำหรับงำนประเภทต่ำงๆ เช่น งำนกนั
ซึม งำนดูแลพ้ืนผิวคอนกรีต และงำน
ซ่อมแซมอำคำร เป็นตน้ 

ใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงทุกชนิด 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  * เสำเขม็เจำะ ป้องกนักำรพงัทลำยของผนงัชั้นดินท่ี
ไม่มีเสถียรภำพรอบหลุมเจำะ ลดเสียง
รบกวนท่ีเกิดจำกกำรติดตั้ง 

โครงกำรท่ีมีกำรก่อสร้ำงฐำนรำกเพ่ือรับ
น ้ำหนกัโครงสร้ำงขนำดใหญ่ 

 *  ช้ิ น ส่ วน ค อนก รี ต อัด แ ร ง
ส ำ เ ร็ จ รูป  (Segment & Girder) 
ส ำ ห รั บ ง ำนส ำธ ำ ร ณู ป โ ภค 
(Infrastructure) 

มี เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงสูง และ
ช้ินงำนมีขนำดใหญ่ โดยออกแบบตรง
ตำมข้อก ำหนดกำรออกแบบของ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล 

งำนสำธำรณูปโภค (Infrastructure) เช่น 
โครงสร้ำงสะพำนกลบัรถ ทำงด่วน ทำง
ยกระดบั 

หมำยเหตุ: เป็นสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001: 2015  

 
ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

  ก.ค. – ธ.ค. 62 ม.ค. – มิ.ย. 62 ก.ค. – ธ.ค. 61 ม.ค. – มิ.ย. 61 ก.ค. – ธ.ค. 60 ม.ค. – มิ.ย. 60 
ร้อยละควำมพึง
พอใจของลูกคำ้ 

83.71 77.72 76.36 79.68 79.58 77.53 

หมำยเหตุ: 
1) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เพ่ือให้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
2) บริษทัฯ ตั้งเป้ำหมำยดำ้นประสิทธิภำพในกำรท ำงำนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 75  
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2)  ธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทย่อย 

1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพ่ือกำรลงทุน ในกิจกำรร่วมคำ้ Wisdom Tree Investment 
(S) PTE. Limited   

2. บริษทั เซเว่น ไวร์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภำพพิเศษ ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี
จงัหวดัปทุมธำนี และมีโรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภำพพิเศษ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศน์ไออำร์พีซี จงัหวดัระยอง โดยมีสำยกำรผลิต ดงัน้ี 
ก) ลวดแรงดึงสูงส ำหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เด่ียว ( Pre-stressed Concrete Wire – PC Wire) 
ข) ลวดแรงดึงสูงส ำหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว ( Pre-stressed Concrete Strands – PC Strands) 
ค) ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire – CW) 

3. บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ำกดั  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเสำเข็มคอนกรีตเสริม
เหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง หรือเสำสปัน  

บริษัทร่วม 
1. บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นวศิวกรรมงำนก่อสร้ำงและกำรวำงระบบไฟฟ้ำเคร่ืองกลใน

แขนงต่ำงๆ ท่ีครบวงจร โดยแบ่งสำยงำนเป็น 2 สำยหลกั คือ งำนด้ำนวิศวกรรมก่อสร้ำงทัว่ไป และงำนดำ้น
วศิวกรรม ระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกลในแขนงตำ่งๆ ท่ีครบวงจร โดยแบ่งเป็นงำนดำ้นวศิวกรรมก่อสร้ำงทัว่ไป และ
งำนดำ้นวศิวกรรมระบบไฟฟ้ำและเคร่ืองกล โดยมีลกัษณะงำนในกำรก่อสร้ำงส่ิงปลูกสร้ำงในรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
งำนก่อสร้ำงอำคำรพำณิชย ์อำคำรท่ีอยู่อำศยั สถำบนักำรศึกษำ งำนก่อสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม งำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมโยธำ เป็นตน้ และบริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) ให้บริกำรตั้งแต่งำนสถำปัตยกรรม กำรส่ือสำร
โทรคมนำคม ระบบประปำสุขำภิบำล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ อีกดว้ย 

กจิการร่วมค้า 
1. บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจกำรลงทุนใน

กิจกำรร่วมคำ้เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่ำ 
 

2.3  การตลาดและการแข่งขัน 
 การตลาดและการแข่งขัน 
 ในปี 2563 น้ี สถำนกำรณ์ตลำดภำคอสังหำริมทรัพยย์งัคงชะลอตวัจำกปีก่อน สวนทำงกับโครงกำรก่อสร้ำงของ
ภำครัฐ โดยเฉพำะในส่วนของงำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนท่ีเร่ิมก่อสร้ำงหลำยโครงกำร ท ำให้ทำงบริษทัฯ เล็งเห็น
โอกำสในกำรขำยสินคำ้ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ท่ีรับงำนก่อสร้ำงจำกงำนภำครัฐมำกข้ึนกวำ่ก่อนหนำ้น้ี 
 
 กลุ่มลูกค้าหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
1.  ผูรั้บเหมำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ กลุ่มบริษัทผูรั้บเหมำก่อสร้ำงท่ีมีศักยภำพในกำรเข้ำประมูลงำนจำก

ภำครัฐ เช่น อำคำรและงำนสำธำรณูปโภค 
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2.  ผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ กลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นเจำ้ของโครงกำร ท่ีเนน้ซ้ือวสัดุในกำรก่อสร้ำงจำกผูผ้ลิต
และใหก้ำรบริกำรติดตั้งโดยตรง โดยไม่ผำ่นผูรั้บเหมำก่อสร้ำง เน่ืองจำกมี
ควำมรู้และเช่ือมัน่ในคุณภำพของสินคำ้  

3.  สถำปนิกและวศิวกรท่ีปรึกษำ กลุ่มผูอ้อกแบบและค ำนวณแบบ รวมถึงควบคุมกำรก่อสร้ำงให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน ขอ้ตกลง โดยกลุ่มลูกคำ้น้ีเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร
ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นอยำ่งดี และสำมำรถจะแนะน ำเจำ้ของโครงกำรให้
ใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้

 
กลยุทธ์การขายและการตลาด 
1) กลยทุธ์ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละกำรใหบ้ริกำร 

บริษทัฯ ไดข้ยำยและมุ่งเนน้กลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีจะท ำตลำดในปีน้ีมำกข้ึน ทั้งในส่วนของสินคำ้เทคโนโลยีกำร
ก่อสร้ำง เคมีภณัฑ์ก่อสร้ำง ช้ินส่วนงำนคอนกรีตแบบอ่ืนๆ ซ่ึงคำดว่ำจะตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในหลำย ๆ
โครงกำรก่อสร้ำงท่ีจะเกิดข้ึนในปีน้ีมำกข้ึน โดยใหบ้ริกำรตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบ กำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เหมำะสม คุน้
ค่ำต่อกำรลงทุนของโครงกำร กำรควบคุมคุณภำพช้ินงำนจนถึงกำรติดตั้งท่ีหนำ้งำน เป็นตน้  
2) กลยทุธ์กำรก ำหนดช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯ เน้นกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำโดยกำรขำยตรงผ่ำนฝ่ำยขำยท่ีมีควำมรู้ผลิตภัณฑ์ระดับมืออำชีพพร้อม
ประสบกำรณ์ยำวนำนในธุรกิจ เพ่ือตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของลูกคำ้ได ้โดยแบ่งกลุ่มลูกคำ้เป็น กลุ่มเจำ้ของ
โครงกำร กลุ่มผูรั้บเหมำ กลุ่มบริษัทผูอ้อกแบบ และกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำโครงกำร และแบ่งกลุ่มตลำด ได้แก่ ภำค
อสงัหำริมทรัพย ์โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน เป็นตน้ 
3) กลยทุธ์ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้ดำ้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ท่ีดีแก่ลูกคำ้ตั้งแต่เร่ิมติดต่อกบัทำงบริษทั จนกระทัง่ถึงกระบวนกำรบริกำร
หลงักำรขำยเพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้รำยส ำคญั (Key account) โดยมีทีมงำนขำย ทีมกำรตลำดและทีมวิศวกรท่ีให้
ค  ำปรึกษำกบัลูกคำ้ในดำ้นกำรก่อสร้ำง ดูแลลูกคำ้เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นคู่คำ้ในระยะยำวขององคก์ร 
  

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
    บริษทัฯ เป็นผูน้ ำดำ้นสินคำ้ก่อสร้ำงเชิงนวตักรรมกำรก่อสร้ำงท่ีมีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 57 ปี โดยมุ่งเน้นกำร
พฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2562 มีจ ำนวนคู่แข่งรำยหลกัปรำกฏในตำรำงดำ้นล่ำง ดงัน้ี 
 
จ านวนคู่แข่งขันรายหลกั 

ผลติภัณฑ์ 
จ านวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

2562 2561 2560 2559 
ผลิตและจ ำหน่ำยเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง  13 13 13 10 
ผลิตและติดตั้งช้ินส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูป  6 5 5 14 
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อำร์.ซี 4 4 4 4 
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน  6 6 6 5 
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ผลติภัณฑ์ 
จ านวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

2562 2561 2560 2559 
ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 12 12 12 12 

 
2.4  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
1) การผลติ  

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ จดทะเบียนส ำนกังำนและส ำนกังำนสำขำ รวมกนัทั้งหมด 3 แห่ง ดงัน้ี 
1) ส ำนกังำนใหญ่  
 ตั้งอยูท่ี่ 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี  
2) ส ำนกังำนสำขำ (1)  
 ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 99, 99/1-5 หมู่ท่ี 4 ต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี 
3) ส ำนกังำนสำขำ (2)   

 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นแลง อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
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ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติจริง 
การผลติ หน่วย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

  ก าลงัการ
ผลติเตม็ที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

ปริมาณการ
ผลติเพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

ก าลงัการ
ผลติเตม็ที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

ปริมาณการผลติ
เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

ก าลงัการ
ผลติเตม็ที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

ปริมาณการผลติ
เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
เสำเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.ม.) 227,550 98,097 43.11 (32.67) 227,550 145,694 64.03 18.70 227,550 122,743 53.94 22.32 
ช้ินส่วนคอนกรีต
ส ำเร็จรูป 

(ตร.ม.) 924,000 579,833 62.75 33.76 924,000 433,456 46.91 3.15 924,000 420,199 45.48 3.90 

พื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ี
ชนิดไร้คำน 

(ตร.ม.) 800,000 292,040 36.51 (48.88) 600,000 434,783 72.46 (20.21) 600,000 544,926 90.82 19.54 

คอนกรีตเสริมใยแกว้ (กก.) 2,500,000 1,392,870 55.71 12.67 2,500,000 1,236,228 49.45 (14.90) 2,500,000 1,452,632 80.70 173.96 
ซีเมนตพ์ิเศษ (กก.) 33,000,000 30,449,775 92.27 35.76 27,000,000 22,428,275 83.07 >100 27,000,000 8,987,100 33.29 (58.00) 

 
 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                          แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

11 

2) การจดัหาวตัถุดบิในการผลติเพ่ือจ าหน่าย 
ในปี2562 บริษทัฯ มีคดัสรรผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลำยใหม่เขำ้มำเพ่ือเพ่ิมกำรแข่งขนัดำ้นรำคำของวตัถุดิบและอุปกรณ์

ต่ำงๆ ของบริษทัฯ พร้อมมีกำรทดสอบอุปกรณ์เคร่ืองใชต้่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึน และบริษทัฯ ยงัมีกำรสรรหำผูจ้ดัจ ำหน่ำยจำก
ต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือเป็นทำงเลือกของกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ยงัคงพิจำรณำทั้งทำงดำ้นของ
คุณภำพและรำคำ บริษทัฯ ยงัมีสร้ำงพนัธมิตรกับผูจ้ ัดจ ำหน่ำยในกำรร่วมมือดำ้นกำรปรับปรุงพฒันำผลิตภณัฑ์ มีกำร
ตรวจสอบ และประเมินผลทั้งผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้และผูใ้ชสิ้นคำ้ของบริษทัฯ โดยกำรตรวจสอบจำกควำมพึงพอใจกบัทำง
ผูใ้ชง้ำนและมีกำรประชุมร่วมกนัเพื่อพูดคุยในเร่ืองของแนวทำงกำรท ำงำนและรับฟังปัญหำเพื่อปรับปรุงและพฒันำให้ดี
ยิง่ข้ึน 

 
3) จ านวนผู้ผลติวตัถุดบิหลกั 

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

โดยกำรสัง่ซ้ือจำกผูจ้  ำหน่ำยข้ึนอยูก่บัคุณภำพรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 
 
4) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจำกบริษทัฯ เป็นบริษทัผลิตวสัดุก่อสร้ำง จึงอำจจะมีมลภำวะเกิดข้ึนคือ ฝุ่ น เสียง และเศษวสัดุอุตสำหกรรม โดย
บริษทัฯ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีโซนท่ีสำมำรถประกอบอุตสำหกรรมประเภทซีเมนตไ์ด ้บริษทัฯ ไดมี้มำตรกำรป้องกนัแกไ้ขในเร่ือง
ของฝุ่ นและเสียง มีกำรพฒันำเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ศึกษำเทคนิคในกำรลดฝุ่ น เสียง อีกทั้งสถำนท่ีผลิตตั้งอยู่ห่ำงไกลจำก
สถำนท่ีขำ้งเคียง บริษทัฯ มีหน่วยงำนควำมปลอดภยั เพ่ือดูแลดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงำน บริษทัฯ ไดรั้บ
กำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2015 ซ่ึงจะรวมถึงกำรควบคุมมลภำวะสภำพกำรท ำงำน เร่ืองเสียง  แสงและฝุ่ นดว้ย ส ำหรับ
เศษวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรม มีมำตรกำรก ำหนดระเบียบกฎเกณฑใ์ห้บริษทัฯ ตอ้ง
ปฏิบติัในกำรก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงำน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติักำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และบทบญัญติัเทศบำลต ำบลบำงกะดี เร่ือง กำรควบคุมกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ. 2548  
 บริษทัฯ ตระหนักถึงสุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน จึงไดป้ระกำศนโยบำย เร่ือง 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพอนำมยั ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ดงัน้ี 
1)  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทั้งหมด บริษทัฯ ตอ้งสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ใน

เร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัใชใ้น
บริษทัฯ 

2)  บริษทัฯ จะตระหนกัในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและสวสัดิกำร ในกำรท ำงำนของพนกังำนทุกคน ไม่วำ่ในl
ถำนท่ีท ำงำน หรือในกำรด ำเนินธุรกิจของพนกังำนในบริษทัอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีพวกเขำอยูใ่นสถำนท่ี
บริษทันั้นๆ 

3)  ระบบกำรจัดกำรไม่ได้เป็นเพียงควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันอุบัติเหตุ, โรคท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน และปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มเท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงกำรจดัเตรียมทรัพยำกร และงบประมำณท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำรสร้ำงเสริม
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วฒันธรรมควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำนโดยกำรแสดงให้เห็นอย่ำงชดัเจนและ
ด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

4)  ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวธีิท่ีบริษทัฯ ยอมรับวำ่มีส่วนร่วมในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัฯ มุ่งมัน่ในกำรบงัคบัใชร้ะบบกำรจดักำรดำ้น
ควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรระบุ ประเมินผลและกำรควบคุมอนัตรำย และควำมเส่ียงใน
ดำ้นควำมปลอดภยัดำ้นอำชีวอนำมยั และมลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้ม เรำจะพฒันำระบบควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยั
และส่ิงแวดลอ้มในกำรเฝ้ำระวงั ตรวจสอบ และรำยงำนผล กำรด ำเนินกำรและกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

5)  กำรพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิต เรำจะน ำระบบควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและ
ส่ิงแวดลอ้มมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรร่วมประเมินกำรเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 

6)  บริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อสงัคม โดยบริษทัฯ ใหส้ญัญำวำ่จะด ำเนินกำรป้องกนัสภำพแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบอยำ่งรู้คุณค่ำ
และใชพ้ลงังำนอยำ่งประหยดัและมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดกำรปล่อยมลภำวะ จดักำรของเสีย และน ำของเสียกลบัมำใช้
ประโยชน์ใหม่ 

7)  กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภยัสุขภำพอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มจะด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอรวมไปถึงกำรระบุส่ิง
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด และพยำยำมหำช่องทำงในกำรพฒันำปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

8)  บริษทัฯ จะน ำระบบปฏิบติักำรงำนท่ีดีเลิศในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มมำประประยกุตใ์ช้
ในองค์กรและให้พนกังำนทุกคนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่ำน้ีโดยกำรฝึกอบรม กำรตรวจสอบให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

9)  พนักงำนทุกคน ผูรั้บเหมำ และผูรั้บเหมำช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในกำรปฏิบติัตำมวิธีกำร และระเบียบต่ำงๆตำมท่ี
ก ำหนดในระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัสุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในกำรปฏิบติังำนประจ ำ ดว้ยควำม
ปลอดภยั สุขภำพอนำมยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  ค  ำนึงถึงกำรอยูร่่วมกนักบัสังคม

และชุมชนอยำ่งมีควำมสุขพร้อมกนั เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงไดมี้กำรประกำศนโยบำย เร่ือง ธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม 
สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 2557 โดยใหพ้นกังำน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทรำบ โดยบริษทัฯ 
ไดเ้คร่งครัดให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเร่ืองธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม และผ่ำนเกณฑก์ำร
ประเมินกำรมีธรรมำภิบำลจำกกระทรวงอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
 
2.5  งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
  ณ วนัส้ินสุดของงบกำรเงินรวม บริษทัฯ มีสญัญำกำรขำยและบริกำร ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคำ้ ดงัน้ี 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2559 
จ ำนวนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 1,916 1,851 1,982 1,756 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                          แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

13 

3.  ปัจจยัความเส่ียง 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียง ได้พิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงของปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงสำมำรถสรุปประเด็นท่ี
น่ำสนใจ ดงัต่อไปน้ี  
 
ความเส่ียงจากการด าเนินงาน 

1) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market)  
 ดว้ยเหตุท่ีธุรกิจสินคำ้โภคภณัฑ์ (Commodity Market) มีมำตรฐำนเดียวกนัทัว่โลก ท ำให้รำคำของสินคำ้โภค
ภณัฑถู์กก ำหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก เม่ือรำคำสินคำ้โภคภณัฑมี์กำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงเดียวกนัทัว่
โลก จะส่งผลท ำให้ก ำไรข้ึนลงตำมภำวะเศรษฐกิจ เม่ือตลำดเป็นช่วงขำข้ึนควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคสูงข้ึน บริษทัฯ จะมี
ก ำไรอยำ่งมำก แต่หำกตลำดเป็นช่วงขำลงเกิดวกิฤติเศรษฐกิจควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจะลดลงอยำ่งมำก  ซ่ึงอำจสวนทำง
กบัก ำลงักำรผลิตท่ียงัสูงต่อเน่ืองจำกช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ท ำให้เกิดภำวะสินคำ้ลน้ตลำด (Oversupply)  ก ำไรของบริษทัฯ 
อำจลดลง 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยมีกำรติดตำมกำรเสนองำนลูกคำ้โดยใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์ 
Sales force ในกำรบริหำรกำรขำย กำรให้บริกำรลูกคำ้แบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบั
สินคำ้รวมถึงกำรขยำยตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพ่ือลดควำมเส่ียงดงักล่ำวท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 

2) ความเส่ียงด้านนวตักรรมใหม่ท าให้ทดแทนสินค้าเดมิ 
 ท่ำมกลำงสภำวะกำรแข่งขันท่ีรุนแรงและเข้มข้นของโลกไร้พรมแดนกดดันให้องค์กรต้องคิดค้นเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั นัน่คือกำรสรรหำนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงใหลู้กคำ้เกิดพฤติกรรมหันมำใชสิ้นคำ้และบริกำร 
จึงท ำให้นวตักรรมกลำยเป็นเคร่ืองมือใหม่ทำงยุทธศำสตร์ของกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ รวมถึงตลอดปีท่ีผ่ำนมำรำคำสินคำ้    
โภคภณัฑใ์นตลำดโลกไดป้รับตวัลดลงอยำ่งมำก มีกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หำกบริษทัฯ ไม่มีกำรปรับปรุงสินคำ้ท่ีมี
อยูเ่ดิมใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นเป้ำหมำยแลว้ อำจมีสินคำ้ใหม่มำทดแทนได ้
 บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในกำรพฒันำสินคำ้และบริกำรท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง เพ่ือเพ่ิม
ยอดขำย โดยมีกำรจดัทีม Product Development เป็นกำรท ำงำนร่วมกบัแผนกผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกำรก ำหนดทิศทำงของ
นวตักรรมใหม่ กำรมองหำควำมแตกต่ำงของสินคำ้ กำรพฒันำต่อยอดนวตักรรมทำงธุรกิจ มุ่งเนน้กำรพฒันำรูปแบบธุรกิจ
โดยกำรสร้ำงภำพลกัษณ์และตรำสินคำ้ใหก้บับริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ีจดจ ำมำกข้ึน เพ่ือใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดี เป็นกำร
สร้ำงสรรคธุ์รกิจของบริษทัฯ น ำไปสู่สำกล 
 ทำงบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัทำงมหำวทิยำลยัชั้นน ำของประเทศจดัท ำ (MOU) ร่วมกนั เพ่ือร่วมพฒันำดำ้นงำนวิจยั 
และแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้ท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในดำ้นวิศวกรรมและดำ้นกำรศึกษำ รวมถึงดำ้น
บุคลำกรท่ีจะมีกำรรับนกัศึกษำเขำ้ฝึกงำนและท ำงำนร่วมกบัทำงบริษทัฯ ในอนำคต 
 

3) ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพฒันาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือรองรับการเตบิโตใน
อนาคต  
 เพื่อเตรียมควำมพร้อมทรัพยำกรบุคคลเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต บริษทัฯ จึงปรับปรุงระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง อำทิ มีกำรเตรียมก ำลงัพลเพ่ือรองรับกำรขยำยงำนโดยใช้
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วิธีกำรประเมินกำรก ำลงัพลและมีกำรพฒันำควำมสำมำรถพนกังำน รวมถึงมีกำรทดลองวำงระบบกำรบริหำรพนกังำนท่ีมี
ควำมสำมำรถสูงของบริษทัฯ โดยจะดูแลพนกังำนเป็นองคร์วม ทั้งเร่ืองค่ำจำ้งผลตอบแทน ควำมเติบโตกำรพฒันำ รวมทั้ง
กำรมอบหมำยงำนท่ีเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของพนกังำนดว้ยในส่วนของกำรพฒันำควำมสำมำรถพนกังำนพนกังำนแต่
ละระดบัจะไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ทำงดำ้นธุรกิจ โดยบริษทัฯ มีทีมงำน HRD (Human Resource Development) เพื่อพฒันำ
ทรัพยำกรมนุษย ์เพ่ิมพนูคุณสมบติัในตวัพนกังำน กำรฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั โดยไดจ้ดัหลกัสูตรท่ีเหมำะสมกบัพนกังำนในแต่
ละระดบั รวมถึงหลกัสูตรพฒันำทกัษะดำ้นภำวะควำมเป็นผูน้ ำและกำรท ำงำนเป็นทีม เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัทำงธุรกิจใน
อนำคต 
 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
 ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้นครอบคลุมถึงควำมเส่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตำม
กฎระเบียบภำยนอก และภำยใน อำทิ กฎหมำยนโยบำยรัฐบำลกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ จรรยำบรรณ ซ่ึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
เหล่ำน้ีมีโอกำสเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ หำกไม่ปฏิบติัตำมหรือปฏิบติัตำมไม่ครบถว้นอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
บริษทัฯ กำรลงโทษและค่ำปรับ หรือเสียโอกำสทำงธุรกิจได ้
 ในปี 2558 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติผำ่น พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นกำรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมำยป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตโดยเพ่ิมบทลงโทษใหรุ้นแรงข้ึน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัฯ ท่ีให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังเป็นวฒันธรรม
องคก์ร   
  กำรทุจริตคอร์รัปชัน่นั้นก่อให้เกิดผลเสียมำกมำยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ เกิดค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงเกินกว่ำท่ีควรเป็น
เกิดควำมไม่ยติุธรรมต่อคู่คำ้รำยอ่ืน ลูกคำ้ขำดควำมไวว้ำงใจในสินคำ้และองคก์ร ดงันั้นตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบนั บริษทัฯ จึง
จดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption) และมีกำรส่ือสำรให้กบักรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุก
ระดบัทรำบและปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ในเร่ืองคุณธรรมจรรยำบรรณ และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ
เพื่อสร้ำงควำมตระหนกัรู้ (Awareness) ให้ควำมรู้ และป้องกนัในเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบติัตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็นคู่คำ้ใหค้วำมสนใจท่ีจะท ำธุรกิจกบัองคก์ร
เพรำะเช่ือมัน่วำ่จะไดรั้บควำมเป็นธรรมต่อคู่คำ้อย่ำงเท่ำเทียม และลูกคำ้ให้ควำมไวว้ำงใจในกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรท่ีมี
คุณภำพ 
  นอกจำกกำรส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ภำยในองคก์รเพ่ือกำรปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอแลว้นั้น 
บริษทัฯ ยงัไดแ้สดงเจตนำรมณ์ในกำรส่งเสริม ขยำยแนวคิดน้ีออกไปยงับริษทัต่ำงๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจใหร่้วมกนั
น ำหลักกำรและแนวคิดกำรปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพ่ือพฒันำชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นกำรขยำยผลออกสู่สงัคมในวงกวำ้ง อนัจะน ำมำซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื 
 

5) ความเส่ียงอันเกิดจากการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขัดข้อง และจากการบุกรุกโจมตจีาก
ภายนอก   
 เทคโนโลยสีำรสนเทศกำ้วเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในฐำนะกลไกอนัทรงพลงัใน กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ ทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภำยในจึงลว้นมีควำมเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสำรสนเทศแทบทั้ งส้ิน ในแต่ละวนัขอ้มูล
มหำศำลถูกส่งผำ่นเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่กบักำรปฏิบติังำนภำยในบริษทัฯ “ขอ้มูล” 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                          แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

15 

ถือไดว้่ำเป็นทรัพยสิ์นอนัทรงคุณค่ำมหำศำล หำกขอ้มูลอยู่ในสภำวะเส่ียงต่อกำรถูกล่วงละเมิด ถูกท ำให้เสียหำย และถูก
น ำไปใชใ้นทำงท่ีผิด เช่น กำรเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยเกิดขดัขอ้ง ไม่สำมำรถใชง้ำนระบบงำนของบริษทัฯ ผ่ำนเครือข่ำย
อินทรำเน็ตได ้ระบบเคร่ืองแม่ข่ำยหรือลูกข่ำยติดไวรัสและแพร่กระจำยสู่เคร่ืองอ่ืนๆ ทั้งหมดในเครือข่ำย กำรถูกแกไ้ขหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือรูปภำพบน Web Site ของบริษทัฯ กำรถูกโจรกรรมขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัทั้งจำกบุคคลภำยในและ
ภำยนอกบริษทัฯ โดยเจตนำหรือไม่เจตนำก็ตำม ฯลฯ ปัญหำดงักล่ำวหำกเกิดข้ึน จะท ำใหก้ำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี ผูบ้ริหำร
งำนของบริษทัฯ และบุคคลภำยนอกไม่สำมำรถเขำ้ใช ้Web server หรือคน้หำขอ้มูลท่ีตอ้งกำรได ้ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรควบคุมและแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว ไดแ้ก่ กำรตรวจสอบระบบเครือข่ำยส่ือสำร
หลกั กำรติดตั้งระบบเครือข่ำยเพ่ือป้องกนัและเตือนภยั กำรจดัท ำแผนหรือขั้นตอนปฏิบติัท่ีจ ำเป็นตำมล ำดบั กำรตรวจสอบ 
Policy และ Log ของระบบป้องกนั กำรบุกรุกระบบเครือข่ำย กำรติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองแม่ข่ำย รวมทั้งกำร
อพัเดทขอ้มูลไวรัสอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
ความเส่ียงด้านการผลติ 

1) ความเส่ียงด้านการควบคุมราคาต้นทุนวตัถุดบิ 
 ดว้ยธรรมชำติของกำรจ ำหน่ำยเสำเขม็และแผน่ผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูปของบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งผลิตตำม
ค ำสั่งของลูกคำ้ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตน้ทุนเป็นไปไดย้ำกและไม่เกิดกำรประหยดัจำกขนำด (Economy of 
Scale) รวมถึงปัจจยัเส่ียงตลอดสำยห่วงโซ่อุปทำน โดยเร่ิมตั้งแต่ระบบกำรจดัหำวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรผลิตกำร
ขนส่งไปจนถึงกำรขำยและกำรจดัส่งสินคำ้และบริกำร เพรำะหำกกระบวนกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนเกิดควำมไม่สอดคลอ้ง
กนัในสำยห่วงโซ่อุปทำนอำจส่งผลกระทบตอ่ควำมไวว้ำงใจของลูกคำ้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินกำร และจะส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่อไปในกำรบริหำรจดักำร ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงมีแนวทำงกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยมีกำรใชร้ะบบ ERP เขำ้
มำช่วยในกำรควบคุมรำคำตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่ำว 
 

2) ความเส่ียงด้านการหาวตัถุดบิ  
 วตัถุดิบท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรผลิตร้อยละ 99 ของปริมำณกำรใชว้ตัถุดิบทั้งหมดเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศ เม่ือ
รำคำวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนท ำใหต้น้ทุนสูงข้ึนส่ิงท่ีตำมมำคือกำรขำดแคลนวตัถุดิบในบำงช่วงเวลำ วตัถุดิบบำงรำยกำรเป็น
กำรขำยแบบผูกขำดท ำให้กำรต่อรองเป็นไปไดน้อ้ยในกรณีน้ีบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหำโดยกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของ
รำคำและแหล่งวตัถุดิบอยำ่งใกลชิ้ดมีกำรวำงแผนกำรซ้ือวตัถุดิบอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอกบักำรผลิต มีกำรซ้ือวตัถุดิบ
ล่วงหนำ้หำกมีสัญญำณกำรขำดแคลน มีกำรจดัหำ Supplier ส ำรองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน นอกจำกน้ีบริษทัฯ เป็นท่ีเช่ือถือ
ของบริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ และกำรจดัซ้ือในแต่ละคร้ังมีปริมำณท่ีสูงมำกท ำใหผู้ผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบใหบ้ริษทัฯไดเ้พียงพอ
และทนัเวลำท่ีบริษทัฯตอ้งกำรใช ้
 

3) ความเส่ียงด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า 
 ปัจจุบนัภำวกำรณ์แข่งขนัของตลำดกำรคำ้มีกำรแข่งขนัอย่ำงสูง ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคมีควำมหลำกหลำย
และเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ผูผ้ลิตจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งพฒันำคุณภำพของสินคำ้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งกำรของผูบ้ริโภคอีกทั้งตอ้ง
เป็นผูน้ ำในกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ ๆ ออกมำเพ่ือโนม้นำ้วจิตใจของผูบ้ริโภคให้เกิดควำมตอ้งกำรในสินคำ้ท่ีไดพ้ฒันำข้ึนมำ
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ใหม่น้ี ในสภำวะกำรตลำดท่ีแข่งขนัอยำ่งรุนแรงน้ี สินคำ้ท่ีมีคุณภำพเป็นท่ีตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเท่ำนั้นจึงจะยืนหยดัอยูใ่น
ตลำดและพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืได ้ตอ้งมีสินคำ้ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย คือ ลูกคำ้ของตนทั้งในดำ้น
ปริมำณและคุณภำพโดยกำรควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินงำน 
 ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้กำรอบรมเร่ืองสินคำ้ของบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ืองใหไ้ดม้ำตรฐำนแก่พนกังำนรำยไตร
มำสมีกำรตรวจสอบคุณภำพสินคำ้และบริกำรโดยมีเกณฑท่ี์เขม้งวดมำกข้ึน นอกจำกทำงด้ำนคุณภำพ ทำงบริษัทฯ ยงั
ค ำนึงถึงกำรส่งมอบงำนใหท้นัตำมก ำหนดลูกคำ้ โดยไดก้ ำหนดออกมำเป็นนโยบำยในปีน้ี และกำรยดึมัน่ในสญัญำท่ีให้กบั
ลูกคำ้ 
 

4) ความเส่ียงการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ 
 โลกของเรำรวมถึงประเทศไทยก ำลงัเขำ้สู่สงัคมผูสู้งอำย ุจ ำนวนประชำกรในวยัท ำงำนเร่ิมลดลง ซ่ึงอำจท ำใหเ้กิด
ปัญหำขำดแคลนแรงงำนในอนำคต ธุรกิจท่ีตอ้งพ่ึงพำแรงงำนจ ำนวนมำกยอ่มไดรั้บผลกระทบอำจเกิดกำรแยง่ชิงแรงงำนใน
บำงพ้ืนท่ีและกำรปรับข้ึนค่ำแรงได ้รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำงก็เป็นปัญหำใหญ่ของธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์
เช่นกนั จำกปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนโดยเฉพำะสำยช่ำงในประเทศไทยดงักล่ำวท ำใหผู้ป้ระกอบกำรหลำยรำยเร่ิมมอง
หำเทคโนโลยกีำรก่อสร้ำงแบบส ำเร็จรูปท่ีช่วยลดระยะเวลำก่อสร้ำง และลดกำรใชแ้รงงำน  
 บริษทัฯ มองเห็นถึงควำมเส่ียงของกำรขำดแคลนแรงงำนและค่ำแรงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงไดมี้กำรด ำเนินกิจกรรมกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัมหำวิทยำลยัและหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้หน่วยงำนภำยนอกรู้จกับริษทัฯ รวมถึงมีโครงกำรรับ
นกัศึกษำเขำ้ฝึกงำนและท ำงำน 
 ทำงบริษทัฯ ได้สรรหำว่ำจำ้งแรงงำนต่ำงดำ้ว (MOU) ท่ีมีฝีมือ เขำ้มำอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย เพ่ือทดแทน
แรงงำนท่ีขำดแคลน รวมถึงไดร่้วมมือกบัทำงมหำวิทยำลยัชั้นน ำของประเทศจดัท ำ (MOU) ร่วมกนั เพ่ือร่วมพฒันำดำ้น
งำนวจิยั และแลกเปล่ียนองคค์วำมรู้ท่ีจะน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในดำ้นวศิวกรรมและดำ้นกำรศึกษำ รวมถึง
ดำ้นบุคลำกรท่ีจะมีกำรรับนกัศึกษำเขำ้ฝึกงำนและท ำงำนร่วมกบัทำงบริษทัฯ ในอนำคต 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   
4.1)  ทรัพย์สินถาวรหลกั 
รำยละเอียดและมูลค่ำทำงบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  

ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    
1. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้ งโรงงำน เน้ือท่ี 5ไร่ 2 งำน 38 ตำรำงวำ     
ตั้ งอยู่เลขท่ี  44/2 หมู่  2 ถ.ติวำนนท์ ต.บำงกะดี อ. เมือง
ปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 1.87 ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 

2. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงำนเชียงรำกนอ้ย 
เน้ือท่ี 131 ไร่ 1 งำน 5.4 ตำรำงวำ ตั้ งอยู่ ต.เชียงรำกน้อย   
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี     

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 656.92 ท่ีดินบำงส่วนได้ถูกจดจ ำนองเพ่ือใช้เป็น
หลักประกันส ำหรับวงเ งินสินเ ช่ือจำก
สถำบนักำรเงิน 

3. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงำนเชียงรำกนอ้ย 
เ น้ือท่ี 20 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ  ตั้ งอยู่ ต.เชียงรำกน้อย   
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี     

บจก.  เจนเนอรัล นิปปอน 
คอนกรีต อินดสัทรีส์ 

100.15 
 
 
 

บริษทัย่อย ซ้ือจำก บมจ. เจนเนอรัล เอนจิ
เนียร่ิง ในรำคำ 130.00 ลำ้นบำท เพ่ือใช้ใน
กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเสำเข็มสปัน  มี
ก ำไรระหวำ่งกนั 29.85 ลำ้นบำท  

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

 บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 5.30 ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 

5. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงำน เน้ือท่ี  74  ไร่  2 งำน 18  ตำรำงวำ 
 44/2 หมู่  2 ถ. ติวำนนท์ ต. บำงกะดี อ.เมืองปทุมธำนี   
 จ. ปทุมธำนี 

นำยชยัรัตน์ ลำภทรงสุข - เป็นท่ีดินมีสัญญำเช่ำกับนำยชัยรัตน์ ลำภ
ทรงสุข 

6. - ท่ีดินเพ่ือสร้ำงโรงงำน เน้ือท่ี  40  ไร่ 0 งำน 0  ตำรำงวำ    
ต. บำ้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 292.72 ให้บริษทัยอ่ยเช่ำท ำโรงงำนผลิตลวดแรงดึง
สูงเปิดด ำเนินงำนในปี 2561 ถูกจดจ ำนอง
เ พ่ือใช้ เ ป็นหลักประกันส ำหรับวงเ งิน
สินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินของบริษทัยอ่ย 

- ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  บจก. เซเวน่ ไวร์ 7.11 โรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูง 
รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ  1,064.07  
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน    
1. ท่ีดินเปล่ำเพ่ือสร้ำงโรงงำน เน้ือท่ี  80  ไร่ 0 งำน 0  ตำรำงวำ 
 ต. บำ้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 585.44 จดจ ำนองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส ำหรับ
วงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน 

2. ท่ีดินเปล่ำเพ่ือสร้ำงโรงงำน เน้ือท่ี 55 ไร่ 0 งำน 0 ตำรำงวำ   
 ต. บำ้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 402.49 จดจ ำนองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส ำหรับ
วงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน 

3. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน เน้ือท่ี 6 ไร่ 1 งำน 60 ตำรำงวำ 
 ต.บำงปะหนั อ.บำงปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยำ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 0.51  

4. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน เน้ือท่ี 0 ไร่ 2 งำน 62 ตำรำงวำ  
 ต.บำงรักพฒันำ บำงแพรก อ.บำงบวัทอง จ.นนทบุรี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 2.29  

5. ท่ี ดินท่ีไม่ได้ใช้งำน เ น้ือท่ี  2 ไร่ 0 งำน 12 ตำรำงวำ 
 แขวงล ำตอ้ยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 4.87  

6. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน เน้ือท่ี 0 ไร่ 1 งำน 80 ตำรำงวำ 
 ต. หนองผ้ึง อ. สำรภี จ. เชียงใหม่ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 0.90  



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                          แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

18 

ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

7. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน 
 อำคำรชุดดอนเมืองคอนโดทำวน์ (ศรีโศภิต) 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 0.12  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  996.62  
อาคาร    
1. อำคำรพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

 
368.13 

 
เป็นอำคำรส ำนักงำน สร้ำงบนท่ีดินของ
บริษทั 5.18 ล้ำนบำท และอำคำรโรงงำนท่ี
สร้ำงบนท่ีดินเช่ำ 3.58 ล้ำนบำท อำคำร
โรงงำนเชียงรำกน้อย 372.11 ลำ้นบำท (ถูก
จดจ ำนองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส ำหรับ
วงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน                                          

2. อำคำรโรงงำน บจก.เซเวน่ไวร์ 150.98 อำคำรโรงงำนผลิตลวดแรงดึงสูง จ. ระยอง 
3. อำคำรโรงงำน บจก.  เจนเนอรัล นิปปอน 

คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
137.03 อำคำรโรงงำนผลิตเสำเข็มคอนกรีตเสริม

เหล็กอดัแรงโดยใชแ้รงเหว่ียง เชียงรำกนอ้ย 
รวมอาคารสุทธิ  656.14  
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 1,125.20 เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่โรงงำนเชียงรำกน้อย 

ได้ถูกจดจ ำนองเพ่ือใช้เป็นหลักประกัน
ส ำหรับวงเงิน 
สินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 21.58  
สินทรัพย์อ่ืนๆ    
1. สินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำง บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 37.04  
2. เงินมดัจ ำ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 8.12  
3. ยำนพำหนะ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 11.95  
รวมสินทรัพย์อ่ืนๆ   57.11  

                                       

4.2)  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตำมจรรยำบรรณในกำร

ด ำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบั เป้ำหมำย กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงต่อเน่ืองและมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยำ่งต่อเน่ือง  

โดยมีนโยบำยและกำรบริหำร กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและ/หรือหำกจะมี
ในอนำคต) ดงัน้ี 

นโยบำย 
 บริษทัฯ มีควำมเคำรพในสิทธิและกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment) และ

ควำมรับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจ และกำรกระท ำท่ีสำมำรถอธิบำยและช้ีแจงได ้(Accountability) 
 บริษทัฯ จดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้(Transparency) 
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 บริษทัฯ จดัให้มียึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบธุรกิจ (Code of Conduct 
and Code of Ethics) 

 บริษทัฯ สร้ำงควำมเจริญเติบโตให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่ำให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยำว 
(Creation of Long Term Value Added) โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนประกอบ ประสำนดุลย
ภำพท่ีดี ระหวำ่งควำมแตกต่ำงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัฯ ดว้ยควำมเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่ำย  

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอำจมีกำรประมูลงำนแข่งขนักนั บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะไม่
เขำ้แข่งขนัในธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของทั้งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือ บริษทัร่วม    

 บริษทัฯ มีควำมส ำนึกรับผิดชอบในภำระหนำ้ท่ีและปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถ ส ำหรับกำรกระท ำ
ของตนท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลำยโดยเฉพำะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 
ดำ้นกำรบริหำร 
 พิจำรณำส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำร

ในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม อย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแล และควบคุมกำร
ด ำเนินธุรกิจ  

 รำยงำนกำรส่งตวัแทนดงักล่ำวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อรับทรำบ 
 ก ำกบัดูแลให้บริษทัฯมีกำรปฏิบติัท่ีเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติัและกำรด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูล 

และกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ และขอ้บังคบั 
ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง และ/หรือกำรไดห้รือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส และในกรณีท่ีมี
เร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัของบริษทัฯ ดงักล่ำว เช่น กำรเพ่ิมทุน/ลดทุน กำรเลิกบริษทั ให้น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติักำรด ำเนินกำรใดๆ  

 
ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อนัเป็น

ปัจจยัหลกัในกำรเสริมสร้ำงองคก์รใหมี้ระบบท่ีมีประสิทธิภำพ และยึดมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวของบรรษทัภิบำล เพ่ือ
สร้ำงกลไกกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใหมี้ควำมโปร่งใส มีควำมยติุธรรม และเกิดควำมมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ำย 
  
 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 
4.3)  ราคาประเมนิทรัพย์สิน    
  -ไม่ม-ี 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกฎหมำยและกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย
ตำมปกติธุรกิจ  ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้พิพำทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และตั้งค่ำเผื่อควำม
เสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ในบญัชีตำมจ ำนวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมผลท่ีเกิดข้ึนอำจแตกต่ำงไปจำก
ท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน  
6.1  ข้อมูลทัว่ไป 
1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

ช่ือบริษทั : บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือยอ่ : GEL (เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯ เปล่ียนแปลงช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ำกเดิม 

“GEN” เป็น “GEL”) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมือง จงัหวดัปทุมธำนี 12000 
ส ำนกังำนสำขำ : สำขำ ท่ี  1  เลข ท่ี  99 ,  99 /1 -5  ห มู่ ท่ี  4  ต ำบลเ ชียงรำกน้อย  อ ำ เภอสำมโคก 

จงัหวดัปทุมธำนี 12160 
สำขำท่ี 2 เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นแลง อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  

ลกัษณะกำรประกอบ
ธุรกิจ 

: ผลิตและจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง:  
เสำเข็มคอนกรีตอดัแรง, ช้ินส่วนคอนกรีตส ำเร็จรูป, ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้, 
ซีเมนตพ์ิเศษ และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คำน 

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

โทรสำร 02-501-2468, 02-501-2134 
เวบ็ไซต ์ :  www.gel.co.th    
ทุนจดทะเบียน : 4,588,195,610.65 บำท 
ทุนเรียกช ำระแลว้ : 4,588,195,610.65 บำท 
จ ำนวนหุน้สำมญัช ำระ

แลว้ 
: 5,397,877,189 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไว ้ : 0.85 บำท 
รอบระยะเวลำบญัชี : 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

(1) ช่ือบริษัท : General Engineering Mauritius Limited 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 10 th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cybercity  Ebene, Mauritius 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริษทัเพื่อกำรลงทุน (Holding Company) 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(023) 0404 6000 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 337,768 บำท หรือ 10,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 

 
(2) ช่ือบริษัท : บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต ำบลบำ้นแลง อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยลวดดึงสูงชั้นคุณภำพพิเศษ 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์038-622-299, 038-624-499 
ทุนจดทะเบียน : 280,000,000 บำท (จ ำนวน 2,800,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ100 บำท) 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 280,000,000 บำท  
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 99.99 

 
(3)  ช่ือบริษัท : บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ำกดั  
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 4 ต ำบลเชียงรำกนอ้ย อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี 12160 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเสำเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง (เสำสปัน) 
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000  บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ : 200,000,000  บำท 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 82.50 
   
2.2)   บริษัทร่วม   
(1) ช่ือบริษัท : บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616) 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริษทัฯ จดัตั้งข้ึนไปประเทศสิงคโ์ปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจกำรลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้

โรงงำนและประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่ำ 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(65) 6225-1868 
มูลค่ำกำรลงทุน  : 12 ลำ้นดอลลำร์ 
สดัส่วนกำรถือหุน้ : ร้อยละ 45.00 
สถำนะท่ีเก่ียวขอ้งกนั : กิจกำรร่วมคำ้ 
   
(2) ช่ือบริษัท : บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
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ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 121/105 อำคำรอำร์เอสทำวเวอร์ ชั้นท่ี 39 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : รับเหมำก่อสร้ำงและใหบ้ริกำรติดตั้งงำนระบบ 
หมำยเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2641-2100 

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

 
3) นายทะเบียนหุ้น 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
 
4) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

นำยสมคิด เตียตระกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2785 หรือนำยธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 6624 หรือนำงสำวกญัญำณฐั  ศรีรัตน์ชชัวำล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ีทะเบียน 6549 หรือ นำยนรินทร์ จูระ
มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ีทะเบียน 8593 

บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั  เลขท่ี 87/1 ออลซีซัน่ส์ เพลส แคปิตอล ทำวเวอร์ ชั้น18 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  เขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
6.2  ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 -ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1)  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 4,588,195,610.65 บำท โดยมีทุนช ำระแลว้ เป็นเงินจ ำนวน 
4,588,195.610.65 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 5,397,877,189 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.85 บำท 
 
7.2)  ผู้ถือหุ้น 
1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (อำ้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วนัท่ี 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562) 
 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

นิติบุคคล 
จ านวน
ราย 

% บุคคลธรรมดา 
จ านวน
ราย 

% นิติบุคคล 
จ านวน
ราย 

% 
บุคคล
ธรรมดา 

จ านวน
ราย 

% 

61,907,400 20 1.15 5,120,038,543 10,764 94.85 215,310,102 4 3.99 621,144 13 0.01 

 

2) รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก   
 (อำ้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วนัท่ี 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562) 

ช่ือผู้ถือหุ้น สัญชาติ 
จ านวนหุ้นที่ถือ 

หุ้น % 
1.  นำยธิติพงศ ์   ตั้งพนูผลวิวฒัน ์ ไทย 723,205,500 13.40 
2. นำยทวีศกัด์ิ ศรีประจิตติชยั ไทย 269,000,000 4.98 
3.  นำยสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกูล ไทย 249,722,100 4.63 
4.  นำงปรำณี   วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย 165,220,000 3.06 
5.  LGT BANK (SINGAPORE) LTD    สิงคโปร์ 145,118,900 2.69 
6.  นำยประสิทธ์ิ วิตนำกร ไทย 138,400,008 2.56 
7.  น.ส.ธนิกำ ตั้งพนูผลวิวฒัน ์ ไทย 97,100,093 1.80 
8.  น.ส. พรนที  สมพงษช์ยักุล ไทย 84,797,100 1.57 
9.  นำยไพลกัษณ์ วงศไ์วศยวรรณ ไทย 68,857,400 1.28 
10. นำยสมชำย ปัดภยั ไทย 63,988,200 1.19 
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3)  การเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในระหว่างปี 2562 
 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครอง (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 เพิม่ (ลด) สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 62 

1.  ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธำนกรรมกำร - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
2. นำยโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธำนกรรมกำร - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพูนผลววิฒัน์ กรรมกำร 885,486,000 665,205,500 220,280,500 16.40 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
4.  ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช1) กรรมกำร - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
5. นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี2) กรรมกำรอิสระ     
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ     
6.  นำยวรัิช มรกตกำล กรรมกำรอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ     
7. นำงพรรณี  จำรุสมบติั กรรมกำรอิสระ 2,000,000 - - 0.04 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
8. ดร.วชิญะ  เครืองำม กรรมกำรอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ  –ไม่มี- - - - - 
9.  นำยวภูิธำ ตระกูลฮุน3) กรรมกำรอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
10. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมกำร     
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
11. นำยอมรศกัด์ิ โตรส4) รอ งป ระธำน เจ้ำหน้ ำ ท่ี บ ริห ำร

สำยกำรผลิต 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
12. นำงวสัิจจำ คชเสนำ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 334 334 - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
13. นำงลินจง ศรีสงครำม5) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
14.  นำยสุรชำติ  อ่วมอุ่ม6) ผู ้อ  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำร

เสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
15.  นำยศรัณย ์ เวยีงค ำมำ ผู ้อ  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำร - - - - 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครอง (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 61 เพิม่ (ลด) สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 62 

ผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
16. นำยสมนึก พุทธิวฒัน์7) ผู ้อ  ำนวยกำรฝ่ำยบ ริกำรเส ำเข็ม

คอนกรีตอดัแรง 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
17. นำงสำวช่ืนสุข มีโพธ์ิสม8) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและควบคุม

ธุรกิจ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 
18. นำยชำติชำย หิรัญนุช9) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยดิจิทลั - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - 

หมำยเหตุ 
1) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
2) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2562 
3) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
4) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นรองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกำรผลิต เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
5) ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
6) ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำรเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2562 
7) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
8) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและควบคุมธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
9) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยดิจิทลั เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

7.3) การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
  -ไม่มี- 

7.4) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัให้บริษทัฯ 
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำย 
และบริษทัฯ ตอ้งไม่มีขำดทุนสะสม ทั้งน้ีให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนกำรขยำยธุรกิจของบริษทัฯ ในอนำคต” 
และกำรเงินปันผลจะจ่ำยให้ตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในกำร
ลงคะแนนเสียงหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง (ปัจจุบนับริษทัฯ ออกหุน้เพียง 1 ประเภท คือ หุน้สำมญั ไม่มีหุน้ประเภทบุริมสิทธิ)  
 สิทธิกำรได้รับส่วนแบ่งในผลก ำไร/เงินปันผล ซ่ึงไดรั้บสิทธิกำรในกำรปฏิบติักำรเท่ำเทียมกนั นอกจำกน้ีบริษทัฯ 
ยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิในกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำรับรองผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
ในทุกๆ ปี สิทธิในกำรพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑ์สนธิ และสิทธิในกำรพิจำรณำอนุมติักำรลด
ทุนหรือเพ่ิมทุน 
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  บริษทัฯ ค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดดู้แลผูถื้อหุ้นมำกกวำ่สิทธิขั้นพ้ืนฐำนตำมกฎหมำย ไดแ้ก่ กำรใหข้อ้มูลส ำคญั
ท่ีเป็นปัจจุบนัผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ กำรจดัใหมี้บทรำยงำนและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) เพื่ออธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนทุกไตรมำส และกำรเผยแพร่ข่ำวลงบนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  
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โครงสร้างการจดัการ 
แผนผงัการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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8. โครงสร้างการจดัการ   
8.1)  คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัฯ (มหำชน) 
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยของบริษทัฯ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 

 1)  คณะกรรมการบริษัท 

1. ศำสตรำจำรย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ   
2. นำยโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 
3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมกำร  
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมกำร 

(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 

5. นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี กรรมกำรอิสระ 
(ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2562) 

6. นำงพรรณี จำรุสมบติั กรรมกำรอิสระ  
7. ดร.วชิญะ เครืองำม กรรมกำรอิสระ 
8. นำยวรัิช มรกตกำล กรรมกำรอิสระ  
9. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน กรรมกำรอิสระ 

(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  
เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

10. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทั 
  
 ทั้งน้ีคณะกรรมกำรอิสระจะมีกำรประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อขอควำมเห็นจำกผูต้รวจสอบบญัชีในเร่ืองตำ่งๆ ส ำหรับกำรประชุมระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ประชุมประจ ำปี 2562 นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัฯ ประกอบด้วย นำยธิติพงศ์ ตั้ งพูนผลวิวฒัน์ และนำยวุฒิชัย เศรษฐบุตร 
กรรมกำรสองคนลงลำยมือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญับริษทัฯ 
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 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ                                   

มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นบญัชี หรือกำรเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยมีนำยวิรัช มรกตกำล (ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบท่ีเป็นผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำร
สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้ โดยท ำหน้ำท่ีสอบทำนกำรด ำเนินงำนให้ถูกตอ้งตำมนโยบำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบปฏิบติั และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันำระบบรำยงำนทำง
กำรเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งสอบทำนใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และ
ระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำม
คิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

1. นำยสุชำติ  บุญบรรเจิดศรี    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
     (ลำออกจำกกำรเป็นกรรประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
     เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2562) 

2. นำยวรัิช มรกตกำล  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
     (ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
     เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นำงพรรณี  จำรุสมบติั  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4. ดร.วชิญะ เครืองำม  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

 โดยมีนำงสำวจินตหรำ กำญจนประกอบ ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 3) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรจัดกำรท่ีดีและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด รวมทั้ งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรรองรับสภำวะกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภำยในและภำยนอก ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของ
บริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นควรใหมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 

1. นำยโสภณ  ผลประสิทธ์ิ   ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
2. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์   กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

      (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  
       เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. ดร. ธวชั  อนนัตธ์นวณิช  กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
      (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  
      เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

4. นำยชยันรินทร์  สำยรังสี   กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
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5. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน  กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
      (ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  

       เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
6. นำงวสิจัจำ  คชเสนำ   กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

 โดยมีนำยวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง (รักษำกำร) 

 
 4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรจัดกำรท่ีดี และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด รวมทั้ งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรรองรับสภำวะกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภำยในและภำยนอก ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของ
บริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นควรใหมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

1. นำยวรัิช   มรกตกำล   ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
      (ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
      ค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

2. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
      (ได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
      ค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์        กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
4. ดร.วชิญะ  เครืองำม            กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 โดยมีนำยวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
 5)  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงกำรจัดกำรท่ีดี และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำม
วตัถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด รวมทั้ งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ 
ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรรองรับสภำวะกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภำยในและภำยนอก ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของ
บริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นควรใหมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 

1. ดร.วชิญะ  เครืองำม    ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. นำยวรัิช   มรกตกำล     กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

      (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
      เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นำยวภูิธำ  ตระกลูฮุน  กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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      (ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
      เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

4. นำยวฒิุชยั   เศรษฐบุตร   กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
5. นำงวสิจัจำ  คชเสนำ        กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 โดยมีนำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
 
8.2)  คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรบริหำร มีจ ำนวน 2 ท่ำน และผูบ้ริหำรระดบัสูง มีจ ำนวน 6 ท่ำน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

1.  นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์  ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2.  ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร  
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

3.  นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมกำรบริหำร 
4. นำยอมรศกัด์ิ โตรส รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยกำรผลิต 
  (ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 
5. นำงวสิจัจำ คชเสนำ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
6. นำงลินจง ศรีสงครำม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย 

(ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562) 
7. นำยสุรชำติ  อ่วมอุ่ม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำรเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 

(ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำรเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2562) 

8. นำยศรัณย ์ เวยีงค ำมำ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำรผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป 

9. นำยสมนึก พทุธิวฒัน์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

10. นำงสำวช่ืนสุข มีโพธ์ิสม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและควบคุมธุรกิจ 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคำม พ.ศ. 2562) 

11. นำยชำติชำย หิรัญนุช ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยดิจิทลั 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

 โดยมีนำยวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 
 ทั้งน้ี รำยช่ือของคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ ขำ้งตน้เป็นไปตำมนิยำม  “ผูบ้ริหำร” ของ
กลต. ตำมประกำศท่ี ทจ.23/2551 ผูบ้ริหำรระดบัสูงจะไดรั้บมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ีให้ด ำเนินงำนภำยใตน้โยบำยกลยทุธ์ 
และเป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติักำรจดัท ำคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรในกำร
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ก ำหนดขอบเขตหน้ำท่ีท่ีชดัเจน เพ่ือควำมโปร่งใสและมีควำมคล่องตวัในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม คณะกรรมกำร
บริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงทั้ง 8 ท่ำน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้ม ดงัน้ี  
1. ไม่มีประวติักำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท ำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัฯในรอบปีท่ีผำ่นมำ  
 
การประชุมของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น
บริษทัฯ มีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขำนุกำรบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง
เอกสำรประกอบกำรประชุมใหค้ณะกรรมกำรล่วงหนำ้ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและ ไม่
ข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษทั มีกำรประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 8 คร้ัง โดยเป็นกำร
ประชุมท่ีก ำหนดไวล่้วงหนำ้ทั้งปี 4 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 4 คร้ัง คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 11 คร้ัง โดย
เป็นกำรประชุมท่ีก ำหนดไวล่้วงหนำ้ทั้งปี 12 คร้ัง ซ่ึงมีกำรยกเลิกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 1/2562 เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรบริหำรติดภำระกิจ คณะกรรมกำรตรวจสอบกำรประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 4 คร้ังโดยเป็นกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้
ล่วงหนำ้ทั้งปี 4 คร้ัง ในกำรประชุมแต่ละคร้ังไดมี้กำรจดัส่งเอกสำรประกอบระเบียบวำระกำรประชุมในแต่ละระเบียบวำระ
ใหก้บักรรมกำรบริษทัแต่ละท่ำนล่วงหนำ้ เพ่ือให้กรรมกำรบริษทั มีเวลำศึกษำขอ้มูลในเร่ืองต่ำง ๆ อยำ่งเพียงพอ และบริษทั
ฯ มีกำรประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง ในวนัท่ี 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 
  
 ในปี 2562 ได้มีกำรก ำหนดกำรประชุมกรรมกำรประจ ำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ (ตำรำงกำรประชุมน้ีอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพิเศษ ดงัน้ี  

 
 กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำร ในปี 2562 
ของกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
 

คร้ังท่ี กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1 วนัพฤหสับดีท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
2 วนัพฤหสับดีท่ี 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
3 วนัศุกร์ท่ี 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
4 วนัองัคำรท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 วนัองัคำรท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
5 วนัศุกร์ท่ี 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562   
6 วนัศุกร์ท่ี 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562   
7 วนัพธุท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2562   
8 วนัศุกร์ท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2562   
9 วนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
10 วนัพฤหสับดีท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2562   
11 วนัศุกร์ท่ี 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562   
12 วนัศุกร์ท่ี 27 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. ศำสตรำจำรย ์กิตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ   อุวรรณโณ 8/8 
2. นำยโสภณ ผลประสิทธ์ิ 8/8 
3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 7/8 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช1) 6/8 
5. นำยวรัิช มรกตกำล 7/8 
6. นำงพรรณี จำรุสมบติั 7/8 
7. ดร. วชิญะ เครืองำม 8/8 
8. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน2) 6/8 
9. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร 8/8 
หมำยเหตุ 

1) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
2) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยวรัิช  มรกตกำล1) 3/4 
2. นำงพรรณี  จำรุสมบติั 4/4 
3. ดร.วชิญะ เครืองำม 4/4 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยโสภณ  ผลประสิทธ์ิ 2/2 
2. นำยวภูิธำ  ตระกลูฮุน1) 2/2 
3. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช2) 1/2 
4. นำยชยันรินทร์  สำยรังษี 2/2 
5. นำงวสิจัจำ  คชเสนำ 1/2 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
2) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยวภูิธำ  ตระกลูฮุน1) 1/1 
2. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 1/1 
3. ดร.วชิญะ  เครืองำม  1/1 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1.ดร.วชิญะ  เครืองำม 7/7 
2. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน1) 5/7 
3.นำยวฒิุชยั  เศรษฐบุตร  5/7 
4.นำงวสิจัจำ  คชเสนำ 5/7 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 11/11 
2. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช1) 9/11 
3. นำยวฒิุชยั     เศรษฐบุตร           8/11 
หมำยเหตุ 

1) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
8.3)  เลขานุการบริษัท  
 เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ จดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2557  เม่ือ
วนัท่ี 5 มีนำคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้ ง นำยวุฒิชัย  เศรษฐบุตร เป็นเลขำนุกำรบริษัท  เพื่อท ำหน้ำท่ี จัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น  รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยเลขำนุกำรบริษัทท่ี
คณะกรรมกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมกำรเห็นวำ่มีควำมเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนเลขำนุกำร
บริษทั และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ กรรมกำรบริหำร ท่ีดูแลส ำนกังำนกรรมกำร ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีสนบัสนุน
งำนเลขำนุกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงำนดำ้นบรรษทัภิบำลของ
บริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดส่้งเสริมใหเ้ลขำนุกำรบริษทัไดรั้บกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองดำ้นกฎหมำย 
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บญัชี หรือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษทั และมีกำรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัไวใ้น
รำยงำนประจ ำปี 
 
8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนท ำหน้ำท่ีทบทวนโดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรและเปรียบเคียงกบัอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในกลุ่มบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรอง และเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละปีให้
คณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั บริษทัฯ มีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร, กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยพิจำรณำจ่ำยเป็นรำยเดือน และในรูปของเบ้ียประชุมกรรมกำร 
 
1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 เน่ืองจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษทั เสนอดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 (บาท) 

 ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุมราย
คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุมราย
คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

1)  คณะกรรมการบริษทั 
ประธำนกรรมกำร 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
รองประธำนกรรมกำร 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 50,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
กรรมกำร  20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ป ระธำน ก รรม ก ำร
ตรวจสอบ 

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

กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรสรร
ห ำ แ ล ะ พิ จ ำ ร ณ ำ
ค่ำตอบแทน 

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

กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

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

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
ป ระธำน ก รรม ก ำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

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

กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี 

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

5) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
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 ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 (บาท) 

 ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุมราย
คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุมราย
คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ป ระธำน ก รรม ก ำร
ก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

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

กรรมกำรก ำกับดูแล
ควำมเส่ียง 

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

หมำยเหตุ 
 

1. ค่ำตอบแทนรำยเดือนจะจ่ำยให้กบักรรมกำรตำมต ำแหน่งท่ีไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือนสูงสุดเพียงต ำแหน่งเดียวเท่ำนั้นและกรรมกำรบริษทั ท่ี
ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรและไดรั้บเงินเดือนประจ ำจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

2. ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใชอ้ตัรำเดียวกนักบัอตัรำค่ำตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจำกทำงบริษทัฯ เห็นวำ่ยงัมีควำมเหมำะสมจึงใชอ้ตัรำเดิมอยู ่
3. กรรมกำรบริษทัท่ีด ำรงกรรมกำรบริษทัยอ่ย ไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทัยอ่ย 
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
ก.  ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเฉพำะคณะกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง และกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 

3,210,000 บำท   

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนปี 2562 (บำท/ปี) 

กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

กรรมกำรก ำกบั
ดูแลควำมเส่ียง 

กรรมกำร 
สรรหำ 

และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทน ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำเบ้ียประชุม 

1. ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธำนกรรมกำร 960,000 80,000 - - - - - 1,040,000 
2. นำยโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธำนกรรมกำร 600,000 80,000 - - - 20,000 - 700,000 
3. นำยธิติพงศ ์ตั้งพนูผลวิวฒัน์ กรรมกำร/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร - - - - - - - - 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมกำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำร - - - - - - - - 
5. นำยวิรัช มรกตกำล กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 70,000 200,000 30,000 - - - 340,000 
6. นำงพรรณี จำรุสมบติั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ - 70,000 240,000 40,000 - - - 350,000 
7. ดร.วิชญะ เครืองำม กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ - 80,000 240,000 40,000 70,000 - 10,000 440,000 
8. นำยวิภูธำ ตระกูลฮุน กรรมกำรอิสระ 200,000 60,000 - - 50,000 20,000 10,000 340,000 
9. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมกำรกรรมและเลขำนุกำรบริษทั - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 1,800,000 440,000 680,000 110,000 120,000 40,000 20,000 3,210,000 

 

 

 

 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

39 

ข. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร  
 บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในรูปของดัชนีวดัผล  (Key Performance Index: KPI) ท่ีได้
ก ำหนดไวใ้นแผนกำรด ำเนินงำนท่ีเสนอต่อกรรมกำรผู ้จัดกำรซ่ึงเช่ือมโยงกับอัตรำค่ำตอบแทนตำมหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้

ค่ำตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
เงินเดือนรวม 11 17,952,370.64 8 19,204,522.12 9 21,059,960.60 
โบนสัและเงินรำงวลั 11 - 8 - 9 - 

รวมทั้งส้ิน 11 17,952,370.64 8 19,204,522.12 9 21,059,960.60 
หมำยเหตุ: “ผูบ้ริหำร” ในท่ีน้ีหมำยถึง ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลำดหลกัทรัพย ์ 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
ค่ำตอบแทนอ่ืนส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั -ไม่มี- 
 
ค่ำตอบแทนอ่ืนส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

รำยกำร ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
    จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (บำท) 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 11 485,093.32 8 493,839.12 9 579,054.60 
รวมทั้งส้ิน   11 485,093.32 8 493,839.12 9 579,054.60 

 
บุคลากร 
จ านวนบุคลากรหรือพนักงาน ณ  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีพนกังำนทั้งหมด 938 คน ดงัน้ี 

สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 

สำยงำนส ำนกังำนและสนบัสนุนกำรผลิต 273 
สำยงำนผลิต 665 
รวม 938 

 

ค่าตอบแทนของบุคลากรหรือพนักงาน   
 ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนกังำนในรูปของเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ 
เงินโบนัส เงินประกนัสังคม และเงินไดอ่ื้นๆ (ไม่รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร) แก่จ ำนวนพนักงำนทั้ งหมด 
เท่ำกบั 290,054,452.70 บำท ในปี 2561 และ 257,634,972.58 บำท ในปี 2562 ตำมล ำดบั 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพโดยใชช่ื้อวำ่กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กสิกรไทยทรัพยม์ัน่คง ซ่ึงจดทะเบียน

แล้ว” ซ่ึงจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ .ศ . 2530 (รวมทั้ งท่ี มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) และ
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พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรจดักำร
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย 
 อน่ึง บริษทัฯ ไดส้มทบเงินเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังำน โดยบริษทัฯ จ่ำยสมทบเขำ้กองทุนทุกเดือนเท่ำกบั
ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส ำหรับปี 2561 จ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นเงินจ ำนวน 5,024,841.13 บำท และปี 2562 
จ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นเงินจ ำนวน 5,567,899.62 บำท 

  
ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในช่วง  3  ปีทีผ่่านมา 

  -ไม่มี – 
 

นโยบายพฒันาบุคลากร 
บริษทัฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัของพนกังำนทุกระดบัโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพของพนกังำนทุกคนโดย

บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำบุคลำกรใหมี้คุณภำพระดบัมืออำชีพและเปิดโอกำสให้พนกังำนไดแ้สดงศกัยภำพอยำ่ง
เตม็ควำมสำมำรถ ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบำยในกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนในทุกระดบัอยำ่งจริงจงั
และต่อเน่ืองเพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจและสนบัสนุนพนกังำนให้มีควำมกำ้วหนำ้ตำมสำยอำชีพไป
พร้อมกบัควำมส ำเร็จขององคก์รกำรสรรหำและควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพของพนกังำนแผนกทรัพยำกรบุคคลไดจ้ดัแผนกำร
ฝึกอบรมเป็นประจ ำทุกปี โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล และควำมจ ำเป็นจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในปี 2562 บริษทัฯ ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมพฒันำบุคคลเป็นจ ำนวนเงินรวม  192,025.71 บำท กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรตั้งแต่
กระบวนกำรสรรหำโดยไดย้ึดถือหลกักำรวำ่กระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกพนกังำนตอ้งมีควำมโปร่งใสและด ำเนินกำร
ดว้ยระบบควำมเสมอภำคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีกำรก ำหนดคุณลกัษณะของพนักงำนจำกลกัษณะงำน
พร้อมทั้งระบุวุฒิกำรศึกษำประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญและขอ้ก ำหนดอ่ืนๆของแต่ละต ำแหน่งงำนอย่ำงชดัเจนและจะ
คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมเพ่ือเขำ้สู่กระบวนกำรทดสอบขอ้เขียนและกำรสมัภำษณ์โดยผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะไดม้ำซ่ึงพนกังำนท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งและเหมำะสมตำมต ำแหน่งหนำ้ท่ีทั้งน้ีเม่ือมีต ำแหน่งงำนท่ีวำ่งหรือ
ต ำแหน่งงำนใหม่ๆเกิดข้ึนเพ่ือให้โอกำสในกำรพฒันำควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนกบัพนกังำนเดิม บริษทัฯ จะเปิดโอกำส
ใหก้บัพนกังำนภำยในเป็นอนัดบัแรกหำกไม่มีผูใ้ดเหมำะสมจึงจะพิจำรณำคดัเลือกจำกบุคคลภำยนอก 

นอกจำกน้ีพนักงำนใหม่ทุกคนจะไดเ้ขำ้รับกำรปฐมนิเทศเพ่ือให้พนักงำนได้รู้จกัและรับทรำบถึงกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรท ำงำนของตนเองรวมไปถึงฝ่ำยต่ำงๆในองคก์รซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหพ้นกังำนเขำ้ใจบทบำทและหนำ้ท่ีของตนเอง
และสำมำรถปฏิบติังำนไดต้รงตำมวตัถุประสงคอี์กทั้งบริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญัในกำรให้โอกำสเติบโตในหน้ำท่ีกำรงำน
แก่พนกังำนตำมเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพเพ่ือรักษำคนเก่ง และคนดีให้อยูก่บัองคก์รกำรพฒันำควำมสำมำรถบริษทัฯ 
มีนโยบำยท่ีจะสนับสนุนกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำพนักงำนทั้ งน้ีเพ่ือพฒันำทักษะในกำรท ำงำนของพนักงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอเพ่ิมพูนและต่อเน่ืองโดยไดจ้ดัให้มีกำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรโดยหลกัสูตรกำรฝึกอบรมแต่ละ
หลกัสูตรบริษทัฯ จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมตำมต ำแหน่งหน้ำท่ีของพนักงำนแต่ละคนและสอดคลอ้งกับควำมรู้
ควำมสำมำรถและลกัษณะงำนเพ่ือใหก้ำรฝึกอบรมเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและเหมำะสมท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ จดัให้มี
กำรฝึกอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รครอบคลุมหลกัสูตรในดำ้นต่ำงๆท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนตำม
สำยอำชีพ  อำทิ  หลกัสูตรดำ้นวศิวกรรมและซ่อมบ ำรุงหลกัสูตรดำ้นกำรเสริมสร้ำงและพฒันำกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตร
กำรบริหำรจดักำรระบบคุณภำพและควำมปลอดภยัหลกัสูตรดำ้นกำรเงินกำรบญัชีและกำรตรวจสอบภำยในหลกัสูตรดำ้น
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กำรบริกำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศหลกัสูตรพ้ืนฐำนทัว่ไป อบรมหลกัสูตรกฎหมำยก่อสร้ำง และอบรมหลกัสูตร
กฎหมำยทรัพยสิ์นทำงปัญญำในภำคธุรกิจ และอุตสำหกรรมเป็นตน้โดยบริษทัฯ มุ่งหวงัและสนบัสนุนใหพ้นกังำนท่ีเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมหลกัสูตรต่ำงๆไม่วำ่จะเป็นกำรฝึกอบรมภำยในองค์กรหรือกำรฝึกอบรมภำยนอกองคก์รไดมี้โอกำสแบ่งปัน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกกำรฝึกอบรมไปยงัพนกังำนคนอ่ืนดว้ยเพ่ือใหเ้กิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์
ภำยในองคก์รในรูปแบบของกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
 

ซ่ึงหลกัสูตรทางบริษัทฯ ได้จดัให้มกีารอบรมภายในองค์กร และมรีายช่ือหลกัสูตรทีจ่ดัการอบรมดงัต่อไปนี ้
1) หลกัสูตร กำรตั้งเป้ำหมำย เพ่ือพฒันำศกัยภำพกำรปฎิบติังำน 
2) หลกัสูตร กำรบริหำรทีมงำนผำ่นกำรโคช้ (Coach) 
3) หลกัสูตร กำรพฒันำศกัยภำพทีมขำยเพื่อประสิทธิภำพงำนขำย 
4) หลกัสูตร Product Knowledge For Production  SC   
5) หลกัสูตร Product Knowledge For Production  PW 
6) หลกัสูตร Product Knowledge For Production  PCP 
7) หลกัสูตร Product Knowledge For Production  CPS  
8) หลกัสูตร Product Knowledge For Production  GRC 
9) หลกัสูตร Professional Excel Advance Essential รุ่น 2 
10) หลกัสูตร Professional Excel Advance Essential รุ่น 3 
11) หลกัสูตร GEL English Club  
12) หลกัสูตร กำรโคช้เพื่อผลกำรปฏิบติังำน (Coaching for High Performance) รุ่น 1 
13) หลกัสูตร กำรโคช้เพื่อผลกำรปฏิบติังำน (Coaching for High Performance) รุ่น 2 
14) หลกัสูตร กำรตั้งเป้ำหมำย เพ่ือพฒันำศกัยภำพกำรปฏิบติังำน 12-09 
15) หลกัสูตร กำรตั้งเป้ำหมำย เพ่ือพฒันำศกัยภำพกำรปฏิบติังำน 22-08 
16) หลกัสูตร ส่ือสำรอยำ่งสร้ำงสรรคเ์พ่ือสร้ำงควำมเปล่ียนแปลง รุ่นท่ี1  
17) หลกัสูตร กำรตั้งเป้ำหมำย เพ่ือพฒันำศกัยภำพกำรปฎิบติังำน รุ่นท่ี3  
18) หลกัสูตร Work Shop กำรใชโ้ปรแกรม ADAPT วเิครำะห์ ออกแบบโครงสร้ำงอำคำร 
19) หลกัสูตร จป. หวัหนำ้งำน 
20) หลกัสูตร จป. บริหำร 

 

และทางบริษัทฯ ได้มกีารจดัอบรมภายนอกองค์กร โดยมรีายช่ือหลกัสูตรทีจ่ดัการอบรมดงัต่อไปนี ้
1) หลกัสูตร ISO 9001:2015 และ กำรปฎิบติัใหส้อดคลอ้ง รุ่นท่ี1 
2) ควำมรู้พ้ืนฐำนและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำตลบัลูกปืน 
3) ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเก่ียวกบักำรผกู รัด ยดึ และ บรรทุก รุ่นท่ี1 
4) หลกัสูตร กำรค ำนวนก ำลงัรับน ้ ำหนกับรรทุกเสำเขม็ 
5) หลกัสูตร ผูป้ฏิบติังำนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
6) หลกัสูตร เทคนิคกำรติดตั้งนัง่ร้ำนและกำรตรวจสอบนัง่ร้ำน 
7) หลกัสูตร เทคนิคกำรออกแบบดว้ยโปรแกรม ADAPT 
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8) หลกัสูตร ครบเคร่ืองเร่ืองสร้ำง Infographic ดว้ย Power point อยำ่งมืออำชีพ 
9) หลกัสูตร จป.วชิำชีพ 
10) หลกัสูตร นวฒักรรมปูนส ำเร็จเพ่ือกำรก่อสร้ำงอยำ่งย ัง่ยนื   
11) หลกัสูตร Easy Excel Salary Structure Management รุ่น 17  
12) หลกัสูตร ผูส้อนดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ส ำหรับลูกจำ้งทัว่ไปและลูกจำ้ง

ทัว่ไปและลูกจำ้งเขำ้งำนใหม่ตำม พรบ.ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั พ.ศ.2554 รุ่นท่ี 1 
13) หลกัสูตร ผูค้วบคุมกำรท ำงำนบนท่ีสูงเบ้ืองตน้ รุ่นท่ี 1 
14) หลกัสูตร ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูใ้หส้ญัญำณแกผู้บ้งัคบัป้ันจัน่ ผูย้ดึเกำะวสัดุ หรือผูค้วบคุมกำรใชป้ั้นจัน่ 
15) หลกัสูตร ดบัเพลิงขั้นตน้และอพยพหนีไฟ 
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9.  การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1)  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 
7/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมติัให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว และได้จดัให้มีกำรทบทวน
นโยบำยและกำรปฏิบัติตำมเป็นประจ ำ รวมถึงบริษทัฯ จะถือปฏิบติัตำมกฎและขอ้บังคบัต่ำงๆ ตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมขอ้ก ำหนดทุกประกำร  
 ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 มีมติรับทรำบรำยงำนหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จ ำนวน 8 ขอ้ใหม่ ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเขำ้ใจ และตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ท่ีในฐำนะผูน้ ำ (governing body) ประโยชน์ 
และหลกัปฏิบัติของ CG Code ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน และได้ประเมินกำรปฏิบัติตำม CG Code ใน
ภำพรวมแลว้ โดยพิจำรณำจำกผลประเมินท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นผูป้ระเมินและ
อธิบำยเบ้ืองตน้ 
9.2) คณะกรรมการ 
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้ งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแลควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำรโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1) คณะกรรมการบริษัท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำนดงัน้ี  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศำสตรำจำรย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมกำร 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมกำร (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือ

วนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 
5. นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี กรรมกำรอิสระ (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2562) 
6. นำยวรัิช มรกตกำล กรรมกำรอิสระ 
7. นำงพรรณี จำรุสมบติั กรรมกำรอิสระ 
8. ดร. วชิญะ มรกตกำล กรรมกำรอิสระ 
9. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน กรรมกำรอิสระ (ได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นกรรมกำร

บริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
10. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมกำร 

 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

44 

วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บังคบับริษัทฯ ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเม่ือครบ
ก ำหนดออกตำมวำระ กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้ในกำรประชุมผูถื้อ
หุ้นสำมัญประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรบริษัท ออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้ น                         
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะตอ้ง
ออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลำกกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ี
อยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวแลว้ กรรมกำรบริษทั 
อำจพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
1) กำรตำย 
2) กำรลำออก 
3) กำรขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่  ดว้ย บริษทั (มหำชน) จ ำกดั หรือ มี

ลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้น
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 89/3 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้พน้จำกต ำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง) 

5) ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก   
6) กรรมกำรบริษทั คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทัฯ 
 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรบริษทั แต่งตั้ง
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป 
เวน้แต่วำระของกรรมกำรผูน้ั้ นจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่ง
กรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีเขำ้มำแทน 

 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1) เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและดูแลกำรจดัส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือให้คณะกรรมกำร

ไดรั้บขอ้มูลอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ 
2) เป็นประธำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
3) เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของคณะกรรมกำรบริษทั 
4) เป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้และควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัและตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไว ้
5) ดูแลใหก้ำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกรรมกำรและผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
6) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท    
1) บริหำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และ ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึง
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งมีจรรยำบรรณ จริยธรรมทำงธุรกิจ และกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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2) มีอ ำนำจพิจำรณำเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมท่ีก ำหนดใน พระรำชบญัญติั บริษทั(มหำชน)
จ ำกัด พ.ศ.2535 ซ่ึงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถึง
ประกำศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพย ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

3) ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกออกตำมวำระมีอ ำนำจพิจำรณำ แต่งตั้ งกรรมกำรแทน
ต ำแหน่งท่ีวำ่งลง รวมทั้ งมีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี เป็นตน้ ก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย กฎบตัรรวมถึงควบคุมดูแลกำรบริหำร และ
กำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรหรือของบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ด ำเนินงำนดงักล่ำว เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี
คณะกรรมกำร ไดใ้หไ้ว ้โดยทบทวนอยำ่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

4) พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบำยทิศทำงกลยทุธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่
ของ บริษทัฯ ท่ีเสนอโดยฝ่ำยบริหำร  รวมถึงกำรควบคุมดูแล บริหำรงำนของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัในเครือ 

5) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 
6) พิจำรณำอนุมติักำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนเขำ้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษทัฯ 

หรือ กิจกำรต่ำงๆ 
7) พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร รวมถึงประเมินผลงำนของฝ่ำยบริหำรอยำ่ง สม ่ำเสมอ และดูแลระบบกลไก

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเหมำะสม  
8) ด ำเนินกำรใหฝ่้ำยบริหำรจดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ี เช่ือถือได ้ตลอดจนดูแลให้มี

ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอเหมำะสม 
9) ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทั

ย่อยกับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง  “ ขอ้ตกลง ทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัวิญญูชนจะพึง
กระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์ เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีฐำนะ
เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ” 

10) ก ำหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯ และระเบียบต่ำงๆ ของบริษทัฯ 
11) พิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังครำว ตำมท่ีเห็นสมควรภำยใต้

บทบญัญติัของกฎหมำย และพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และ สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติั
ต่อไป 

12) ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัจำกวนัปิดบญัชีส้ินปีของ บริษทัฯ และก ำหนดให้มี
กำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เม่ือมีควำมจ ำเป็น 

13) จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปีในรูปแบบกำรประเมินทั้งคณะเพ่ือใช้
เป็นกรอบในกำรทบทวนภำคปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  

14) พิจำรณำและอนุมติักิจกำรอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัอนัเก่ียวกบับริษทัฯ หรือท่ีเห็นสมควรจะด ำเนินกำร นั้นๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
แก่บริษทัฯ เวน้แต่อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี จะกระท ำไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำรท่ำนใด หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ (ตำมประกำศ กลต. และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด
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กบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกรรมกำรท่ำนนั้น หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร 
ไม่มีอ ำนำจในกำรอนุมติักำรด ำเนินกำรในรำยกำรดงักล่ำว 
ก) เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งมีมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ข) เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนไดส่้วนเสีย และอยูใ่นข่ำยท่ีกฎหมำยหรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยร์ะบุให้ตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
 เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม และจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั 
ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัฯ อ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทัฯ 
ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั  
ง) กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัฯ หรือกำรรวมกิจกำรของ บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
จ) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
ฉ) กำรเพ่ิมทุน ลดทุน กำรออกหุน้กู ้
ช) กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษทัฯ  
กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ตอ้ง

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำร และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงดงักล่ำวขำ้งตน้  ทั้ งน้ี เร่ืองใดท่ี
กรรมกำรหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  กรรมกำร หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร ซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ทั้ งน้ีคณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพ่ือผูบ้ริหำรและพนักงำนมี
จุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกนั 

คณะกรรมกำรบริษทัไดติ้ดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยทุธ์ของบริษทัฯไปปฏิบติั โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ทุกปี คณะกรรมกำรบริษทัไดติ้ดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลประกอบกำรทำง
กำรเงินของบริษัทฯ เป็นประจ ำทุกไตรมำส และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ แบบประจ ำปี โดยเฉพำะในส่วนของ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ท่ีวำงไว ้
 
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก ำหนดใหมี้กำรประชุมทุกไตรมำส หรืออยำ่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี และอำจมี

กำรประชุมวำระพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น (รำยละเอียดตำรำงกำรก ำหนดกำรประชุมกรรมกำรล่วงหนำ้ประจ ำปี พ.ศ. 
2562 ระบุในหนำ้ท่ี 33) กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรประชุมบริษทัฯ ควรส่งรำยงำน ผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำร
ทรำบในเดือนท่ีไม่ไดมี้กำรประชุม เพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบั ควบคุมและดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำร
ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง และทนักำรณ์ส ำหรับกำรประชุม 

2) ประธำนกรรมกำรบริษทัและประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูดู้แลใหค้วำมเห็นชอบก ำหนดวำระกำรประชุม 
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3) เลขำนุกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุม
ไปใหก้รรมกำรล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัท ำกำร ก่อนกำรประชุมเพ่ือใหก้รรมกำรมีเวลำศึกษำล่วงหนำ้ก่อนเขำ้ประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นได ้ 

4) ประธำนกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนท่ีประชุม มีหนำ้ท่ีดูแลจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้อยำ่งเพียงพอส ำหรับ
กรรมกำรท่ีจะอภิปรำยแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีส ำคญั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งอยำ่งเป็นธรรม 

5) ในกำรประชุมกรรมกำรผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส ำคญัในเร่ืองท่ีพิจำรณำตอ้งออกจำกท่ีประชุมระหว่ำงกำร
พิจำรณำเร่ืองนั้นๆ 

6) กำรลงมติใหใ้ชเ้สียงขำ้งมำก และหำกมีกรรมกำรคดัคำ้นมติดงักล่ำวใหบ้นัทึกค ำคดัคำ้นไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
7) ในกำรพิจำรณำเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด  กรรมกำรมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอให้ฝ่ำยบริหำรท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้

ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้มูลรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
8) คณะกรรมกำรควรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสท่ีจะประชุมระหวำ่งกนัเอง ตำมควำมจ ำเป็น 

เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรท่ีอยูใ่นควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมกำร
ผูจ้ดักำรทรำบถึงผลกำรประชุมดว้ย 

9) เลขำนุกำรบริษทั ท ำหน้ำท่ีในกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุม ภำยใน 14 วนั จดัเก็บรำยงำนกำรประชุม 
เอกสำรประกอบกำรประชุม สนบัสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสำนงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการ  มีดงัน้ี 
 ใหบ้ริษทัฯ มีกรรมกำรของบริษทั ไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้ง
มีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร  และกรรมกำรตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูต่ำม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี  

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
 ประกอบด้วย นำยธิติพงศ์ ตั้ งพูนผลวิวฒัน์และนำยวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ 
 
แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมกำรบริษทั ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรงำนของบริษทัฯ อยำ่งมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ตลอดจนกำรด ำเนินกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง อนัจะน ำมำซ่ึงกำรเติบโตและกำ้วหนำ้ขององคก์รอยำ่งย ัง่ยนื ดงันั้น บริษทัฯ จึงได้
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เร่ิมจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งข้ึนและจะท ำกำรทบทวนและปรับปรุงแผนทุกๆ ปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรปรับโครงสร้ำง
องค์กรของบริษทัฯ โดยแผนสืบทอดต ำแหน่งน้ีไดก้ ำหนดขั้นตอน และกระบวนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรซ่ึงเป็นต ำแหน่งสูงสุดองค์กร และ ต ำแหน่งผู ้บริหำรระดับสูงอ่ืน ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีผู ้บริหำรท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสืบทอดต ำแหน่งท่ีส ำคญัขององคก์รต่อไปในอนำคต 
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม พ.ศ. 2562) 
2. นำยวรัิช มรกตกำล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
3. นำงพรรณี  จำรุสมบติั กรรมกำรตรวจสอบ 
4. ดร.วชิญะ  เครืองำม กรรมกำรตรวจสอบ 

  
วาระการด ารง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน โดยมีคุณสมบติั
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) และไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษทั โดยมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหน่ึงคนท่ีมีควำมรู้ และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำ
หนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 2551 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หรือส้ินสุดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำม แต่ละกรณี 
ดงัน้ี 
1) กำรตำย 
2) กำรลำออก 
3) กำรถอดถอนจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
4) กำรพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษทั 
5) กำรพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรอิสระ 
 ทั้งน้ี กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปไดอี้กวำระหน่ึงตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นวำ่เหมำะสม 
 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษทั 
แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำร
บริษทั ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรน้ี โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
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ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินถูกตอ้งตำมท่ีควร ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีกำรเปิดเผย

ขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 
2. สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

กระบวนกำรควบคุมภำยใน 
3. สอบทำนให้บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

และนโยบำยกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม มีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็น  อิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้ง หัวหนำ้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

4. สอบทำนให้บริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งบุคคลซ่ึงมีควำมอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว  รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่ง
นอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยงำนดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
7.1. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
7.2. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
7.3. ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
7.4. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
7.5. ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์   
7.6. ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  
7.7. จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน     
7.8. ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎบตัรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
7.9. รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษทั 
8. สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อแผนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในในกำรปฏิบติังำน

ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญใหฝ่้ำยจดักำรผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ี
เก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

50 

9. ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยวำ่ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
9.1. รำยงำนท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
9.2. กำรทุจริต คอร์รัปชัน่หรือส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
9.3. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรของบริษทั หรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบท่ำนใดท่ำนหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำนั้นต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำ
อนุมติั 

11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทั มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ จะจดัให้มีกำรประชุมอยำ่งน้อย 4 คร้ังต่อปี โดยก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้ำตลอดทั้งปี 
และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น (รำยละเอียดตำรำงกำรก ำหนดกำรประชุมกรรมกำรตรวสอบล่วงหนำ้
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระบุในหน้ำท่ี 33) และมีอ ำนำจในกำรเรียกประชุมเพ่ิมเติม หำกจ ำเป็นในวำระท่ีเก่ียวขอ้งอำจมีฝ่ำย
บริหำรหรือผูส้อบบญัชีหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้นไดรั้บเชิญเขำ้ร่วมประชุมดว้ย 
 
3) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลความ
เส่ียง 

ต าแหน่ง 

1. นำยโสภณ  ผลประสิทธ์ิ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
2. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำม

เส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
3. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำม

เส่ียง เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 
4. นำยชยันรินทร์ สำยรังษี กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
5. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน กรรมกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียง (ได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นกรรมกำรก ำกับดูแล

ควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
6. นำงวสิจัจำ คชเสนำ  กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
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 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียง ประกอบด้วยสมำชิกท่ีเป็นผูแ้ทนจำกสำยงำนต่ำงๆ ประกอบด้วย ผูบ้ริหำร
ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอยำ่งนอ้ย จ ำนวน 3 ท่ำน และจะพน้ต ำแหน่ง
ไดเ้ม่ือ 
1) กำรตำย 
2) กำรลำออก  
3) คณะกรรมกำรบริษทั มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง  

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง ประกอบดว้ยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำร หรือ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร  ผูบ้ริหำรของบริษัทฯ  และ/หรือคณะเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม โดยมีกรรมกำรอิสระเป็น
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงสำมำรถแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ 1 ท่ำน ท ำ
หนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
1) ศึกษำ ทบทวน และประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอำจมีต่อองคก์รทั้งควำมเส่ียงจำก

ภำยนอกและภำยในองคก์รโดยครอบคลุมอยำ่งนอ้ย  5 ประกำรดงัน้ี  
- ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ 
- ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติักำร 
- ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน  
- ควำมเส่ียงดำ้นกฎระเบียบ 
- ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม 
โดยใหก้ำรประเมิน กำรติดตำม และดูแลปริมำณควำมเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

3) ก ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้ำงขององค์กร และทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์ และทิศทำงธุรกิจของบริษทัฯ  

4) ก ำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตำมควำมเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือขออนุมติัเป็นเกณฑใ์นกำร
ปฏิบติังำนในสถำนกำรณ์ตำมเส่ียงแต่ละประเภท 

5) ก ำกบัดูแลตลอดจนทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำกลยุทธ์กำรบริหำร
ควำมเส่ียงไดน้ ำไปปฏิบติัอยำ่งเหมำะสม และควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ต่อกำรปฏิบติัตำม
นโยบำยท่ีก ำหนดตลอดจนควบคุม และก ำกบัดูแลในภำพรวม 

6) มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนประเมิน และติดตำมควำมเส่ียงทัว่องคก์ร 
7) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงตอ้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำร และจดักำรควำมเส่ียง รวมถึงสถำนะ

ควำมเส่ียงในแต่ละหัวขอ้ท่ีก ำหนดไวต้่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือให้ควำมมัน่ใจว่ำ
คณะกรรมกำรบริษทัได้รับทรำบ และตระหนักถึงปัจจัยต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อสถำนกำรณ์
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

8) พิจำรณำ และปรับปรุงกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
9) เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
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การประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
1) องคป์ระชุมของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของสมำชิกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำม

เส่ียง 
2) ก ำหนดใหมี้กำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ปีละ 2 คร้ัง  
3) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงอำจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือเขำ้ร่วมกำรประชุมได้

ตำมควำมจ ำเป็น 
4) กำรลงมติในเร่ืองใดตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นๆ 
5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบต่อกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประชุม ไดแ้ก่  

กำรจดัเตรียมกำรประชุม วำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม รวมถึงกำรจดัส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้กบักรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงทุกท่ำน ในระยะเวลำท่ีเพียงพอก่อนวนัประชุมหรือ
อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำรประชุม และตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมส่งใหก้บัคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงภำยใน 
14 วนัท ำกำร ภำยหลงักำรประชุมเสร็จส้ิน 
 

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน   
ตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

 
วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนได้รับกำรแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงจะประกอบด้วย
กรรมกำร และผูบ้ริหำรอยำ่งน้อย 3 คน โดยกรรมกำรมำกกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมกำร
อิสระ ซ่ึงกรรมกำรอิสระตอ้งด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ทั้งน้ี กรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทนอำจไดรั้บกำรแต่งตั้ งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้กตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำ
เหมำะสม 
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพน้ต ำแหน่ง เม่ือ 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

1. นำยวรัิช มรกตกำล ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
(ลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 
26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

2. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เม่ือ
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
4. ดร.วชิญะ เครืองำม กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
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1) กำรตำย 
2) กำรลำออก  
3) คณะกรรมกำรบริษทั มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจในกำรเพ่ิมเติมจ ำนวนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคห์รือเพื่อทดแทนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 1) หรือ 
2) หรือ 3) ไดโ้ดยบุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนทดแทนกรรมกำรท่ำนเดิมซ่ึง
จะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนซ่ึงตนแทนเท่ำนั้น 

คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนสำมำรถแต่งตั้ งเจำ้หน้ำท่ีของบริษทัฯ  1 คน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  มีดงัต่อไปน้ี 
1) ด้านการสรรหา 

1) ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร และผูมี้อ ำนำจในกำรจัดกำรเพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติั  

2) คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด
เพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย  และผู ้มีอ  ำนำจในกำรจัดกำรให้
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ 

 ทั้งน้ีในกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำถึงประสบกำรณ์อยำ่ง
น้อยด้ำนหน่ึงด้ำนใดท่ีส ำคัญส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท เช่น กำรขำย กำรเงิน บริหำรธุรกิจกำรตลำด กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กฎหมำย กำรจัดกำร เป็นต้น ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมสำมำรถท่ีจะช่วยให้กำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงรอบคอบยิ่งข้ึน ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตัดสินใจทำงธุรกิจอย่ำงมีเหตุมีผล 
ควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งมีกลยทุธ์ แสดงให้เห็นถึงควำมมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผูน้ ำ รวมทั้งควำมช ำนำญในวิชำชีพ
ระดบัสูง และควำมซ่ือสตัยต์ลอดจนมีคุณสมบติัส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเหมำะสม 

3) เปิดเผยนโยบำย และรำยละเอียดของกระบวนกำรสรรหำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ 
4) ทบทวน และสรุปผลกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรท่ีเหมำะสมส ำหรับ

ต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นประจ ำทุกปี โดยรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ 
2) ด้านค่าตอบแทน 

1) ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ หรือวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนรวมถึงเสนอค่ำตอบแทน
ส ำหรับต ำแหน่งกรรมกำร โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนโปร่งใส และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ
เพื่อใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) ก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรบริษทั และผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรเพื่อพิจำรณำผลตอบแทน
ประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3) เปิดเผยนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเปิดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งจดัท ำรำยงำน
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนโดยอย่ำงน้อยตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน และควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ 
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4) เสนอแนะค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

 
3) ด้านอ่ืนๆ 

1) ปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งพิจำรณำทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรโดย
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน รวมทั้งพิจำรณำทบทวน 
และปรับปรุงกฎบตัร โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
 
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1) คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนจะจดัประชุมเม่ือตอ้งกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรหรือเม่ือ

มีเร่ืองกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน 
2) ประธำนกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนซ่ึงจะให้เลขำนุกำรส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำร

ประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมรวมถึงกำรจดัส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ล่วงหน้ำ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม และมีกำรจดบนัทึกกำร
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีระบบกำรจดัเก็บอยำ่งดี สืบคน้ง่ำยและไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ผำ่นท่ีประชุมได้
โดยพร้อมใหค้ณะกรรมกำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้และจดัท ำรำยงำนกำรประชุม ภำยใน 14 วนั จดัเก็บรำยงำน
กำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมพร้อมสนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัรวมทั้งประสำนงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป    

3) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งน้อยก่ึงหน่ึง จึง
จะถือวำ่ครบองคป์ระชุม 

4) ก ำหนดใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5) กำรลงมติของคณะกรรมกำรสรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน จะกระท ำโดยถือตำมเสียงขำ้งมำก 
 
5)   คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีประกอบดว้ยประกอบดว้ยกรรมกำร 4 ท่ำน  
ตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ต าแหน่ง 
1. ดร.วชิญะ เครืองำม ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. นำยวรัิช 

 
มรกตกำล 

 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

3. นำยวภูิธำ ตระกลูฮูน กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

55 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ต าแหน่ง 
4. นำยวฒิุชยั 
5. นำงวสิจัจำ 

เศรษฐบุตร 
คชเสนำ  

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ และผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ท่ีเหมำะสม
อยำ่งนอ้ยจ ำนวน 3 ท่ำน ทั้งน้ีประธำนกรรมกำรตอ้งเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ คณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี สำมำรถแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทั 1 ท่ำน เพ่ือท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีพน้ต ำแหน่งตำมวำระอำจจะไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก ในกรณีท่ีกรรมกำรรำยใดพน้
จำกต ำแหน่งก่อนครบก ำหนดวำระ ใหเ้ลือกตั้งกรรมกำรแทนภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัท่ีต ำแหน่งวำ่งลง โดยใหก้รรมกำรท่ี
เขำ้มำแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัเวลำท่ีเหลือของ กรรมกำรท่ีตนเขำ้ท ำหนำ้ท่ีแทนนั้น 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีจะพน้ต ำแหน่งไดเ้ม่ือ 
1) กำรตำย 
2) กำรลำออก 
3) คณะกรรมกำรบริษทั มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
1) พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบำย คู่มือและแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมในกำร

ด ำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนกังำน และดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อยำ่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสำกล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัใหมี้กำรปฏิบติัในทุกระดบั  

2) พิจำรณำ ก ำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบำย คู่มือและแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัให้มีกำรปฏิบติั
ในทุกระดบั ตลอดจนดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

3) ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
4) ส่งเสริมและก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ และกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรผูบ้ริหำร และพนกังำน 

เป็นไปตำมนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
5) ก ำหนดผูรั้บผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลและก ำกบักำรปฏิบติังำนขององคก์รให้เป็นไปตำมกฎหมำยกฎระเบียบ นโยบำย 

และกระบวนกำรปฏิบติัท่ีไดว้ำงเอำไว ้ 
6) ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มอบหมำย 
7) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน และผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีดีต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือ

ทรำบหรือเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
8) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ

พิจำรณำอนุมติั 
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การประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
1) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
2) ในกำรประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะครบ

องคป์ระชุม 
3) กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจำรณำเร่ืองใด จะตอ้งงดแสดงควำมคิดเห็น และออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 
4) กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสียงเท่ำให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียง

หน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด โดยขณะท่ีมีกำรลงมติ ตอ้งมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 
5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส่งหนงัสือนดัประชุมทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดีไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม มีกำรจดบนัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุม ภำยใน 14 วนั จดัเก็บ
รำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีสำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั รวมทั้งประสำนงำนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป   
 

6) คณะกรรมการบริหาร  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน ตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ ัดกำร (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร

ผูจ้ดักำรและกรรมกำรบริหำร เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 
3. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมกำรบริหำร 

 
วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยกรรมกำรท่ีมีประสบกำรณ์และคุณสมบัติเหมำะสมตำม ค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน รวมถึงคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และได้รับกำรอนุมัติโดย
คณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรตอ้งไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีเลขำนุกำร
บริษทั ท ำหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำร เวน้แต่คณะกรรมกำรบริหำร จะมอบหมำยเป็นอยำ่งอ่ืน 
กรรมกำรบริหำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัซ่ึงกรรมกำรบริหำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
1) กำรตำย 
2) กำรลำออก 
3) คณะกรรมกำรบริษทั มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
 กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีต ำแหน่ง
กรรมกำรบริหำรวำ่งลง ให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรใหม่ภำยใน 90 วนั เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริหำรมี
จ ำนวนกรรมกำรครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัต่อไปน้ี 
1) มีหน้ำท่ีเสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใชจ่้ำยประเภททุน เป้ำหมำยธุรกิจ แผนงำนโครงกำร

ต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
2) บริหำรธุรกิจของบริษทัฯ ให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีไดว้ำงไวค้วบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

กฎหมำย นโยบำยและ ของบริษทัฯ ควบคุมดูแลใหก้ำรบริหำรกิจกำรของบริษทัฯ เป็นไปตำมก ำหนด 
3) ด ำเนินกำรเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโดยทัว่ไปของบริษทัฯ ศึกษำ พิจำรณำ และติดตำมกำรด ำเนินกำรเร่ืองต่ำงๆ 

ของบริษทัฯ เช่น กำรลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำก กำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ กำรเขำ้ร่วมทุน กำรให้กูย้ืมเงินหรือค ้ ำ
ประกนั 

4) ก ำกบัและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั รับทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

5) แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ 
6) พิจำรณำและใหค้วำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ 
7) พิจำรณำสอบทำนรำยกำร เก่ียวกับกำรลงทุนและจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงิน และกำร

บริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภำยในขอบเขต อ ำนำจท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

8) ก ำกบัดูแลและบริหำรเงินลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงพิจำรณำให้แนวทำงในเร่ืองท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ในกลุ่มก่อนท่ีจะ
มีกำรพิจำรณำเร่ืองดงักล่ำวในคณะกรรมกำรบริหำรของแต่ละธุรกิจ 

9) พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเร่ืองท่ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกิจกำรท่ีนอกเหนือจำกธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ  

10) พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
11) คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจให้ ผูบ้ริหำรหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจใน กำรด ำเนินกำรในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงหรือหลำยเร่ืองตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได ้กำรอนุมติัรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำร
และหรือกำรมอบอ ำนำจตอ้งไม่เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
หรือรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน กำรอนุมัติรำยกำรใดๆ ต้องเป็นไปตำมนโยบำยและขั้นตอนตำมท่ีก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริษทั และหน่วยงำนก ำกบัดูแล 

12) พิจำรณำวำ่จำ้งท่ีปรึกษำหรือบุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระ เพื่อใหค้วำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 
13) มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ มำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
14) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบเป็นประจ ำ รวมทั้ งประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรไดรั้บทรำบ 
15) พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำอนุมติั 
16) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
1) คณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งจดัให้มีหรือเรียกประชุมตำมท่ีเห็นสมควรอยำ่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และกรรมกำรบริหำร

จะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยก ำหนดวนัประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
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เพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น (รำยละเอียดตำรำงกำรก ำหนดกำรประชุมกรรมกำรบริหำรล่วงหนำ้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ระบุใน
หนำ้ท่ี 33) 

2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมในกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง ของจ ำนวนกรรมกำร
จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

3) มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีมำประชุมครบองค์ประชุม ทั้ งน้ี 
กรรมกำรผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  

4) ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหรือเลขำนุกำรโดยค ำสั่งของประธำนคณะกรรมกำรบริหำรส่งหนงัสือนดัประชุม
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมกำรบริหำรไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรอำจเรียกประชุมโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือนดัประชุมเพ่ือพิจำรณำเร่ืองเร่งด่วนดงักล่ำว มีกำร
จดบันทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม ภำยใน 14 วนั จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม 
สนบัสนุนติดตำมใหค้ณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั รวมทั้งประสำนงำน
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1) ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรมีหน้ำท่ีดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของ

บริษทัฯ ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย แผนงำนภำยใตก้รอบ
ของกฎหมำยและขอบเขตอ ำนำจท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

2) พิจำรณำกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีท่ีฝ่ำยบริหำรจดัท ำ เพ่ือน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ รวมทั้งควบคุมกำร
ใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำน 

3) ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไดรั้บมอบอ ำนำจในกำรกระท ำกำรใดๆ ท่ีปฏิบติัไปตำมปกติธุรกิจได ้
4) ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรตอ้งน ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติักำรลงทุนในกำรพฒันำโครงกำรใดๆ ท่ีไม่อยู่

ในนโยบำยประจ ำปีของบริษทัฯ 
5) มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจกำรต่อบุคคลภำยนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประโยชน์ต่อ

กิจกำร 
6) อนุมติักำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
7) พิจำรณำว่ำจำ้งกำรปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตำมต ำแหน่งงำน รวมถึงโบนัสให้กับผูบ้ริหำร และ

พนกังำนของบริษทัฯ ทุกล ำดบัขั้น 
8) พิจำรณำอนุมติัในแผนกำรปฏิบติังำนของแตล่ะฝ่ำยงำน และพิจำรณำอนุมติัค ำขอจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆ ท่ีเกินอ ำนำจสัง่กำร

ของฝ่ำยงำนนั้นๆ 
9) ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละครำว 
10) พิจำรณำกำรด ำเนินกำรเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรระหวำ่งกนั ตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
11) พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทัฯ และกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล หรือเงินปันผลประจ ำปีเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทั 
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ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งตน้ให้แก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรนั้น จะตอ้งอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรใดท่ีมี หรืออำจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียของ
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต.) ประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยไม่มีอ ำนำจอนุมติักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะตอ้งน ำเสนอ
เร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำต่อไป 

 นอกจำกน้ีในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรใดเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทัฯ ตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กำรท ำรำยกำรดงักล่ำว
ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมท่ีประกำศดงักล่ำว
ก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่ำว 
 
9.3)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
1) นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ  มำรดำ 
คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ เช่น กำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจกำรกำรเช่ำ หรือ
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนักบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่
กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 
ปี  ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่ กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดกำรของส ำนัก
งำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือทีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปี จำกบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
ทั้ งน้ีในกรณีท่ีผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่ 
กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำรหรือหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้   

9. กรณีท่ีกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั 
บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว และค่ำตอบแทนรวมท่ีกรรมกำรอิสระรำยนั้นไดรั้บใน
แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย    

10. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
 

2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 
 การสรรหากรรมการอสิระ 

ในส่วนของกำรสรรหำกรรมกำรอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งครบวำระ หรือมีเหตุจ ำเป็นท่ี
จะตอ้งแต่งตั้งกรรมกำรอิสระเพ่ิม บริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรบริษทัท่ีด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบนัจะมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกนั 
เพ่ือก ำหนดตวับุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมทั้งดำ้นประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ รวมถึงมี
คุณสมบติัขั้นต ่ำตำมหัวขอ้ขำ้งล่ำงน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อ
พิจำรณำตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อไป 

บริษทัฯ มีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมกำรอิสระอยำ่ง
นอ้ย 3 ท่ำน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน โดยกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ทุกท่ำนมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี    
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย  
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ
ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อน
วนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งน้ี ควำมสัมพนัธ์ตำมท่ี
กล่ำวขำ้งตน้รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์
รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้ำประกนั 
กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท ำให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญำมี
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ภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทข้ึน
ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึง
มีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึง
ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้ แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ 

8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
10) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
11) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษทัย่อยล ำดับเดียวกันเฉพำะท่ีเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนทั้ งน้ี

กรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัควำมเป็นอิสระของตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้พร้อม
กับกำรรำยงำนขอ้มูลประวติักรรมกำร ณ ส้ินปี ส ำหรับกำรจัดท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทัฯ 
 

 การสรรหากรรมการ 
 ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 ท่ำน และกรรมกำร
ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด   
 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งหน่ึงในสำมตำมอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำร
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ ำนวน 1ใน 3 นั้น  โดยกรรมกำรท่ีพน้จำก
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ต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ ใหม่ได ้ทั้ งก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมกำรบริษทัฯ  ตำมหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรท่ีก ำหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ใน กรณี

ท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำร
ท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนกรรมกำรเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด  

 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลง เพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรจะเลือกบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยก ำหนด เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถดัไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ย
กวำ่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ี
ตนแทน  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 บริษทัฯ ไม่ไดก้ ำหนดจ ำนวนคร้ังสูงสุดของกรรมกำรท่ีถูกแต่งตั้งใหก้ลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ รวมถึงคุณสมบติัใน
เร่ืองของอำย ุแต่บริษทัฯ จะค ำนึงถึงเวลำ ควำมรู้ ประโยชน์ ท่ีจะอุทิศให้กบับริษทัฯ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีเป็นส ำคญั 
 
 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูถื้อหุ้น โดยทั้ งหมดตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระซ่ึงมี
คุณสมบติัควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน และกรรมกำรตรวจสอบ อยำ่ง
น้อย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงิน เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
รวมถึงก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผูส้อบบัญชี และกำรพิจำรณำข้อขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ มีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
 
 การสรรหาผู้บริหาร 
 กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง บริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำสรรหำผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยำ่งดี และเหมำะสมท่ีจะไดรั้บกำรคดัเลือก
เพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  
 
9.4) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 ได้อนุมติันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือ



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

63 

วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 มีกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบั เป้ำหมำย กลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งต่อเน่ืองและมีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยำ่งต่อเน่ือง  

โดยมีนโยบำยและกำรบริหำร กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและหรือหำกจะมี
ในอนำคต) ดงัน้ี 
นโยบำย 
- บริษทัฯ มีควำมเคำรพในสิทธิและกำรปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกนั (Equitable Treatment) และควำม

รับผิดชอบต่อกำรตดัสินใจ และกำรกระท ำท่ีสำมำรถอธิบำยและช้ีแจงได ้(Accountability) 
- บริษทัฯ จดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้(Transparency) 
- บริษทัฯ จดัให้มียึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณเป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code 

of Ethics) 

- บริษทัฯ สร้ำงควำมเจริญเติบโตใหก้บับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยำว (Creation of 
Long Term Value Added) โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนประกอบ ประสำนดุลยภำพท่ีดี ระหวำ่งควำม
แตกต่ำงของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม และกบับริษทัฯ ดว้ยควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย  

- ในกรณีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอำจมีกำรประมูลงำนแข่งขนักนั บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะไม่เขำ้แข่งขนั
ในธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั้งบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ย หรือบริษทัร่วม    

- บริษทัฯ มีควำมส ำนึกรับผิดชอบในภำระหนำ้ท่ีและปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถ ส ำหรับกำรกระท ำของตนท่ีมี
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลำยโดยเฉพำะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 
ดำ้นกำรบริหำร 
- พิจำรณำส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรในบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วม อยำ่งนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล และควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจ  
- รำยงำนกำรส่งตวัแทนดงักล่ำวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือรับทรำบ 
- ก ำกบัดูแลให้บริษทัฯ มีกำรปฏิบติัท่ีเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมติัและกำรด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูล และกำร

ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ
รำยกำรเก่ียวโยง และ/หรือกำรไดห้รือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมกำรทุกไตรมำส และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัส ำคญัของบริษทัดงักล่ำว เช่น กำรเพ่ิมทุน/ลดทุน กำรเลิกบริษทั ให้น ำเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่ออนุมติักำรด ำเนินกำรใดๆ  
ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอนัเป็นปัจจยั

หลกัในกำรเสริมสร้ำงองคก์รให้มีระบบท่ีมีประสิทธิภำพ และยึดมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจตำมแนวของบรรษทัภิบำล เพ่ือสร้ำง
กลไกกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ให้มีควำมโปร่งใส มีควำมยติุธรรม และเกิดควำมมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำย 
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9.5)  การก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรก ำกบักำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี โดยยึดหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรด ำเนินกิจกำร และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บข่ำวสำรท่ี
เท่ำเทียมกันบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำย ในกำรเปิดเผยข้อมูล รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำน  โดยสรุป
สำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
1) เปิดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงิน และท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลกำรประกอบกำรของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

เช่ือถือได ้ ทนัเวลำ และสม ่ำเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์และบุคคลทัว่ไป บริษทัฯ ไดป้ฏิบติั
ตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มูล อยำ่งเคร่งครัด กรรมกำรและผูบ้ริหำร เม่ือมีกำรซ้ือ
ขำยหลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์ ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  
พ.ศ. 2551 รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์ำมแบบภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

2) ในกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยใน เป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล
ภำยในท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงจะกระทบต่อธุรกิจและรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน และจะ
ไม่ใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษทัฯในกำรหำประโยชน์ส่วนตน 
หรือใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคลอ่ืน   

3) กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง บริษทัฯไดมี้
กำรก ำหนดกำรป้องกนัโดยกำรจ ำกดัใหรั้บรู้ขอ้มูลเฉพำะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนั้น 

 กำรกระท ำฝ่ำฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุให้บริษทัฯ ไดรั้บควำมเสียหำยหรือสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ บริษทัฯถือวำ่เป็นกำร
ปฏิบัติขัดกับนโยบำยและจริยธรรมของธุรกิจ ตอ้งมีโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง และยงัมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2551    
 **โดยก ำหนดไวใ้นคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและขอ้บงัคบักำรปฏิบติังำนของบริษทัฯ เพ่ือเป็นท่ีรับทรำบและ
ปฏิบติัตำม  
 

9.6)  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน พ.ศ. 2562  มีมติอนุมติักำรแต่งตั้ง  

1)  นำยสมคิด เตียตระกลู    ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2785 หรือ 
2)  นำยธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6624  หรือ 
3) นำงสำวกญัญำณฐั  ศรีรัตน์ชชัวำลย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 6549 หรือ 
4) นำยนรินทร์ จูระมงคล     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8593  
 
แห่งแกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บกำรยอมรับ และเป็น

ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำก ก.ล.ต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พร้อมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนกำร
สอบบญัชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินไม่เกิน 3,450,000 บำท และมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร
บริษทั เป็นผูอ้นุมติัหำกบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั จ ำเป็นตอ้งจดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตรำยอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถปฏิบติังำนได ้รวมทั้งมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่ำสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งปีดว้ย 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(หน่วย: บำท) 2562 2561 2560 

ค่ำธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 3,450,000 2,800,000 2,100,000 
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 480,207 281,668 119,893 
หมำยเหตุ: ค่ำตอบแทนอ่ืนท่ีเรียกเก็บเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีจ่ำยจริง เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำเดินทำง ค่ำล่วงเวลำ และค่ำท่ีพกั เป็นตน้ 
 

การปฏิบัตติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้

เจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยเพ่ือให้กำรบริหำรงำน
เป็นไปอยำ่งโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละมีธรรมภิบำลท่ีดี ตลอดจนสำมำรถเป็นท่ีไดรั้บกำรยอมรับต่อสำธำรณชนได ้
คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทัฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ. 2559  และให้มีกำรทบทวนนโยบำยรวมถึงกำรปฏิบติัตำม
นโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำทุกปี  

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดน้ ำหลกัเกณฑก์ำรส ำรวจโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัฯ 
จดทะเบียนไทย ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บกำรยอมรับจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. มำเป็นตน้แบบในกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงระบบก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

ส ำหรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ มีควำมสอดคลอ้งกับหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อ
ปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2) กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
3) บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4) กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรบริษทั มีมติ
รับทรำบรำยงำนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จ ำนวน 8 ขอ้ใหม่ ตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเขำ้ใจ และตระหนักถึงบทบำทหน้ำท่ีในฐำนะผูน้ ำ 
(governing body) ประโยชน์ และหลกัปฏิบติัของ CG Code ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน และไดป้ระเมินกำร
ปฏิบติัตำม CG Code ในภำพรวมแลว้ โดยพิจำรณำจำกผลประเมินท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี เป็นผูป้ระเมินและอธิบำยเบ้ืองตน้ 
 
หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยตระหนักว่ำผูถื้อหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจำ้ของโดยควบคุม
บริษทัฯ ผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของ
บริษทัฯ 
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 สิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้คือกำรเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ือง
ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุน เพ่ิมทุน กำรจดัสรรเงินปันผล และ
อนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงต่ำงๆ ผูถื้อหุ้นยงัไดรั้บสิทธิในกำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น กำรไดรั้บส่วนแบ่งก ำไร  หรือเงินปันผล 
รวมถึงกำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของบริษทัฯ อยำ่งต่อเน่ือง บริษทัฯจะไม่ท ำกำรใดๆอนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ   
ผูถื้อหุน้ โดยมีแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ ไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ 
เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอยำ่ง
นอ้ย 7 วนั โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดอยำ่งครบถว้น และมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระอยำ่งชดัเจน 

2) บริษทัฯ ไดน้ ำหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบ ประกำศให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และใน Website ของบริษทัฯ ก่อนล่วงหนำ้วนัประชุมฯ เป็นเวลำ 30 วนั เพื่อเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
ไดศึ้กษำขอ้มูลก่อนวนัประชุมฯ 

3) บริษทัฯ ไดจ้ดัสถำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในท ำเลท่ีกำรเดินทำงสะดวก มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุน้ได้
ใชสิ้ทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรออกเสียงอยำ่งเต็มท่ี โดยไม่มีกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ประชุมของผูถื้อหุน้เพ่ือเป็น
กำรส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมและพดูคุยอยำ่งไม่เป็นทำงกำรกบัคณะกรรมกำรได ้

4) ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรชุดต่ำงๆ กรรมกำรผูจ้ดักำร ทุกคนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  และผูส้อบ
บัญชีของบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง เพ่ือร่วมกบักรรมกำรตอบขอ้ซักถำมในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง   

5) บริษทัฯ ไดแ้จง้วิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุมฯ ซ่ึงไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น มีกำรบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยำ่งชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง ในทุกๆ วำระท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง     
 บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำร่วม
ประชุม โดยบริษทัฯ คดัเลือกสถำนท่ีจดัประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขำ้ถึงและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นเดินทำงเขำ้ร่วม
ประชุมไดอ้ยำ่งสะดวก บริษทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งเอกสำรลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมเพ่ือลดระยะเวลำให้
กำรตรวจเอกสำรในวนัประชุมและบริษทัฯ จดัช่องทำงกำรลงทะเบียน ณ สถำนท่ีจดัประชุมสะหรับผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดำ
และนักลงทุนสถำบันโดยบริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบบำร์โค๊ดมำใชใ้นกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือช่วยให้ขั้นตอน
ลงทะเบียนและกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอยำ่งรวดเร็วมำกข้ึนและไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในกำรมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
 
หมวดที ่2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 กำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นวำ่คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรจะดูแลให้กำรใชเ้งินของผูถื้อหุ้นเป็นไป
อยำ่งเหมำะสม เป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมมัน่ใจในกำรลงทุนกบับริษทัฯ คณะกรรมกำรจึงก ำกบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บกำร
ปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆดงัน้ี 

1) บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นโดยไดอ้ ำนวยควำมสะดวกและสนบัสนุนผูถื้อหุ้น โดยได้
ส่งใบมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทุกรำย ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สะดวกในกำรเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สำมำรถจะให้บุคคลใด
บุคคลหน่ึงเขำ้ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉันทะผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนดกำรลงคะแนนเสียงได ้ในกำรลงคะแนน



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

67 

เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทัฯ ไดจ้ดัใหก้รรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ 2 ท่ำน เพ่ือเป็น
ทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำนประกอบ 

2) กำรให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น หรือกำรเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อ  

3) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในกำรออกเสียงลงคะแนน โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ำกบัหน่ึงเสียง 
4) ก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน เพ่ือหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบของ

กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ พร้อมเผยแพร่มำตรกำรให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ทรำบ และ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง และพนกังำนของบริษทัฯ จะ
ไม่แจ้งข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้ผูอ่ื้นทรำบ กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรบริหำรก่อน  
 ทั้งน้ีเพ่ือมิให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรน ำขอ้มูลภำยในไปใช้ประโยชน์ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูถื้อหุ้น
โดยรวม บริษทัฯ ไดมี้กำรส่งเอกสำรในเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในและควำมผิดท่ีเกิดข้ึนให้กบักรรมกำรและพนักงำนของ
บริษทัฯ ทุกคร้ังท่ีมีระเบียบกฎเกณฑใ์หม่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หำกพบวำ่มี
กรรมกำรหรือพนกังำนอำศยัอ ำนำจหนำ้ท่ีหรือโอกำสในกำรท ำงำนแสวงหำประโยชน์ จะถูกลงโทษทำงวินยัของบริษทัฯ 
โดยท่ีผำ่นมำไม่มีกรณีท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเอง 

5) เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และควำมเห็นของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัรำยกำรดงักล่ำวให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบ และไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

6) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภำยในและภำยนอกบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผู ้
ถือหุ้น กรรมกำร พนักงำนของบริษทัฯ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่ง หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯไดด้ ำเนินกิจกรรมภำยในและ
ภำยนอกบริษทัฯ รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและภำครัฐ โดยแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ 
เป็นดงัน้ี 

1) ผู้ถือหุ้น 
  บริษทัฯ จะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริตและเป็นธรรม มีควำมมุ่งมัน่จะสร้ำงควำมเติบโต เพ่ือให้ผู ้
ถือหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจำกผลกำรประกอบกำรของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนัตำม
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุ้น และกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั บริษทัฯ ไดจ้ดั
ใหมี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gel.co.th เพ่ือเป็นช่องทำงท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ือง
ท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบับริษทัฯ ได ้
  ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัเพ่ิมเติมไดจ้ำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2561 (แบบ 56-1) 
ของบริษทัฯ ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.gel.co.th  
 

http://www.gel.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.gel.co.th/
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2) พนักงาน   
   บริษทัฯ ตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบัพนกังำนเพรำะถือวำ่พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำร
บรรลุเป้ำหมำยของบริษทัฯได ้บริษทัฯไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีชดัเจนใน กำรพฒันำบุคลำกรของบริษทัฯ มีกำรพฒันำอบรมให้
ควำมรู้อยำ่งทัว่ถึงคนละไม่นอ้ยกวำ่ 6 ชัว่โมงต่อปีส ำหรับพนกังำนท่ีไดรั้บกำรอบรม เพ่ือพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำน
ทุกระดบัอย่ำงต่อเน่ือง ให้โอกำสกำ้วหน้ำในงำน ทั้ งน้ีมีกำรอบรมพฒันำให้ควำมรู้แก่พนักงำนทั้ งภำยในบริษทัฯ และ
ภำยนอกบริษทัฯ บริษทัฯ สำมำรถจดัอบรมไดจ้ ำนวน 36 หลกัสูตร 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยกำรจดั
อบรมหลกัสูตรให้กบัคณะกรรมกำรเพ่ือท ำหนำ้ท่ีดูแล แนะน ำ แจง้ข่ำวสำร เก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำน รวมทั้ งกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน เพ่ือให้พนักงำนน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกตอ้ง จัดอุปกรณ์ควำม
ปลอดภยัท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะงำน มีสวสัดิกำรท่ีดี และสภำพกำรจำ้งงำนท่ีเหมำะสมกบัสภำวะตลำด  
  บริษัทฯ มีนโยบำยและแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและ
สวสัดิกำรพนกังำนประกนัสุขภำพของพนกังำน โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในคู่มือพนกังำนเพ่ือใหพ้นกังำนทรำบโดยทัว่กนั  
  บริษทัฯ จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนเพ่ือเป็นกำรแสดงให้เห็นวำ่บริษทัฯไดใ้ส่ใจดูแล
พนกังำนทุกคนในระยะยำวอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 
การปฏิบัตต่ิอพนักงาน ค่าตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
 บริษทัฯ ถือวำ่ทรัพยำกรบุคคลท่ีเหมำะสม เป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำท่ีสุด บริษทัฯ จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดูแลพนกังำน
อยำ่งรอบดำ้น ดูแลใหมี้สุขภำพกำยและจิตใจให้แขง็แรง แบ่งเบำภำระควำมกงัวลต่ำงๆ โดยสวสัดิกำรบำงอยำ่งครอบคลุม
ไปถึงครอบครัวพนักงำนและได้ค  ำนึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมำะสม รวมถึงสภำพกำรท ำงำนในระดับท่ีสูงกว่ำกฏหมำย
ก ำหนดไวแ้ละใหเ้กิดควำมเป็นธรรมต่อพนกังำนทุกคน 

 กำรใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ทบทวนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและกำรจดัสวสัดิกำรแก่พนักงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีสำมำรถแข่งขนัไดใ้นอุตสำหกรรมเดียวกนั และยงัมีกำรประสำนงำนดำ้นนโยบำย
กำรจัดสวสัดิกำรของบริษทัในเครือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน อีกทั้ งยงัได้จดัตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เพ่ือก ำกบั อนุมติัหลกักำร และแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำตอบแทน เพ่ือให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกนัทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ 
 เพื่อเป็นกำรตอบสนองกลยทุธ์ของบริษทัฯ ในกำรขยำยธุรกิจ และพฒันำศกัยภำพของพนกังำนท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน
บริษทัฯ สู่กำรเป็นแนวหนำ้ของธุรกิจ แผนกงำนทรัพยำกรบุคคลไดค้ดัเลือกพนกังำนท่ีมีศกัยภำพสูง (Talent) ตำมแผนกำร
สืบทอดต ำแหน่ง รวมทั้งกำรวำงโครงสร้ำงออกแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเป็นระบบท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือใน
ระดบัสำกลมำใชก้บักลุ่มพนักงำน เพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมัน่วำ่กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรส ำหรับพนักงำนมีควำม
สอดคลอ้งตำมหลกัเกณฑร์ะบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และยงัสำมำรถแข่งขนัไดใ้นเขตอุตสำหกรรมธุรกิจเดียวกนั 

 กำรจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนกังำน 
 พนกังำนบริษทัฯ ยงัไดรั้บสวสัดิกำรอ่ืนๆ เพื่อลดภำระค่ำครองชีพลดควำมกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภำพควำม
เป็นอยูท่ี่ดีของพนกังำนท่ีครอบคลุมไปยงัครอบครัวพนกังำนใหมี้พลำนำมยัท่ีแข็งแรง อนัจะส่งผลดีต่อกำรปฏิบติังำนและ
ด ำรงชีวิตของพนักงำนและไดมี้กำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์สวสัดิกำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบสิทธ์ิของตน ผ่ำนคู่มือ
พนกังำน โดยสวสัดิกำรดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 5 หมวดหลกั ดงัน้ี 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

69 

1) สวสัดิกำรดำ้นเงินช่วยเหลือ อำทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังำน คู่สมรสของพนกังำน หรือบิดำมำรดำ หรือบุตร
ของพนกังำนเสียชีวติ เงินเบ้ียขยนั  

2) สวสัดิกำรดำ้นเงินกู ้อำทิ เงินกูส้วสัดิกำรสงเครำะห์กรณีฉุกเฉิน เงินกูเ้คหะสงเครำะห์  
3) สวสัดิกำรดำ้นกองทุน อำทิ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกนัสงัคม  
4) สวสัดิกำรดำ้นสุขภำพและประกนัชีวิต อำทิ กำรตรวจสุขภำพพนกังำนประจ ำปีตำมควำมจ ำเป็นของแต่ละ

ช่วงอำยแุละเพศอยำ่งหมำะสม กำรประกนัสุขภำพกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม เป็นตน้ 
5) สวสัดิกำรดำ้นเคร่ืองแต่งกำยพนกังำน 

 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยค ำนึงถึงหลกัควำมเสมอภำคกนัในทำงกฎหมำย สิทธิและ
เสรีภำพส่วนบุคคล  และจะไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตอ่พนกังำนเพรำะควำมแตกต่ำงในเร่ืองถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ ภำษำ 
เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเช่ือทำงศำสนำ 
กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง   
 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรป้องกันพนักงำน ทั้ งในเร่ืองสุขภำพอนำมัย ควำมปลอดภัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของพนกังำน จึงไดป้ระกำศนโยบำย เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำน ดงัน้ี 

1) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทั้งหมด บริษทัฯ ตอ้งสอดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆ ในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในกรณีท่ีไม่มีกฎหมำย กฎเกณฑ์และระเบียบ
ขอ้บงัคบัใชใ้นบริษทัฯ  

2) บริษทัฯ จะตระหนกั ในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและสวสัดิกำร ในกำรท ำงำนของพนกังำนทุกคน 
ไม่ว่ำในสถำนท่ีท ำงำน หรือในกำรด ำเนินธุรกิจของพนักงำนในบริษทัอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะท่ี
พวกเขำอยูใ่นสถำนท่ีบริษทัฯ นั้นๆ 

3) ระบบกำรจัดกำรไม่ได้เป็นเพียงควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันอุบัติเหตุ, โรคท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน และ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้มเท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงกำรจดัเตรียมทรัพยำกร และงบประมำณท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำร
สร้ำงเสริมวฒันธรรมควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำนโดยกำรแสดงให้เห็น
อยำ่งชดัเจนและด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

4) ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิธีท่ีบริษทัฯ ยอมรับวำ่มีส่วนร่วม
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัฯ มุ่งมัน่ในกำรบงัคบัใช้
ระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรระบุ ประเมินผล และกำรควบคุม
อนัตรำย และควำมเส่ียงในดำ้นควำมปลอดภยัดำ้นอำชีวอนำมยั และมลภำวะทำงส่ิงแวดลอ้ม เรำจะพฒันำ
ระบบควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในกำรเฝ้ำระวงั ตรวจสอบ และรำยงำนผล กำร
ด ำเนินกำรและกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

5) กำรพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิต เรำจะน ำระบบควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและ
ส่ิงแวดลอ้มมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรร่วมประเมินกำรเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 

6) บริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ให้สัญญำว่ำจะด ำเนินกำรป้องกนัสภำพแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบ
อย่ำงรู้คุณค่ำ และใชพ้ลงังำนอยำ่งประหยดัและมีประสิทธิภำพ เพ่ือลดกำรปล่อยมลภำวะ จดักำรของเสีย 
และน ำของเสียกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ 
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7) กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภยัสุขภำพอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มจะด ำเนินกำรอยำ่งสม ่ำเสมอรวมไปถึง
กำรระบุส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด และพยำยำมหำช่องทำงในกำรพฒันำปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

8) บริษทัฯ จะน ำระบบปฏิบติักำรงำนท่ีดีเลิศในเร่ืองควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มมำประ
ประยกุตใ์ชใ้น องค์กรและให้พนักงำนทุกคนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่ำน้ีโดยกำรฝึกอบรม กำร
ตรวจสอบใหค้ ำปรึกษำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

9) พนักงำนทุกคน ผูรั้บเหมำ และผูรั้บเหมำช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในกำรปฏิบติัตำมวิธีกำร และระเบียบต่ำงๆ
ตำมท่ีก ำหนดในระบบกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัสุขภำพอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มในกำรปฏิบติังำนประจ ำ 
ดว้ยควำมปลอดภยั สุขภำพอนำมยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ค  ำนึงถึงกำรอยูร่่วมกนักบั
สังคมและชุมชนอย่ำงมีควำมสุขพร้อมกัน เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงได้มีกำรประกำศนโยบำย เร่ือง ธรรมำภิบำล
ส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ.2557 โดยให้พนกังำน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทรำบ
โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเร่ืองธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม และ
ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินกำรมีธรรมำภิบำลจำกกระทรวงอุตสำหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
 
จ ำนวนและอตัรำกำรเกิดอุบติัเหตจุำกกำรท ำงำนของพนกังำนปี 2562 

 ส ำนกังำนใหญ่บำงกะดี ส ำนกังำนสำขำเชียงรำกนอ้ย รวมทั้งส้ิน 
(คน) หญิง ชำย รวม หญิง ชำย รวม หญิง ชำย รวม 

1. จ ำนวนบำดเจบ็จำกกำร
ท ำงำน  

2 5 7 2 6 8 4 11 15 

2. จ ำนวนกำรเกิดอุบติัเหตุ
ถึงขั้นหยดุงำน  

- 2 - - 2 - - 4 4 

 
 บริษทัฯ จดัให้มีตูรั้บฟังควำมคิดเห็นจำกพนักงำน หำกพนักงำนไดพ้บเห็นส่ิงผิดปกติหรือส่ิงไม่ควร ซ่ึงจะถูกส่งถึง
กรรมกำรผูจ้ดักำรโดยตรง ส ำหรับกำรแจง้เบำะแสให้กรรมกำรอิสระ บริษทัฯไดจ้ดัตั้งอีเมล์ของกรรมกำรอิสระ E-mail 
address: independentdirector@gel.co.th เพ่ือให้ผูต้อ้งกำรแจง้เบำะแสสำมำรถติดต่อโดยไม่ผ่ำนบริษทัฯ เพ่ือเป็นขอ้มูลให้
สอบหำขอ้เท็จจริงโดยตรง 

3) ลูกค้า   
 บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้ลูกคำ้ ท่ีจะได้รับสินคำ้และ
บริกำรท่ีมีคุณภำพ รำคำท่ีเป็นธรรม บริษทัฯ ไดรั้บฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกลูกคำ้เพื่อน ำมำทบทวน ปรับปรุง 
นอกจำกน้ีบริษทัฯไดท้ ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ บริษทัฯไดพ้ฒันำคุณภำพของสินคำ้และระบบ
กำรบริหำรงำน ไดรั้บรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001-2015 จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำน ISO  

บริษทัฯ มุ่งมัน่สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ โดยเนน้ท่ีควำมเอำใจใส่และควำมรับผิดชอบ ซ่ึงมี
ผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ โดยพฒันำคุณภำพและรูปแบบของสินคำ้และบริกำรเพ่ือสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในรำคำ
ท่ีเป็นธรรมไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ เพ่ือรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยำว โดยบริษทัฯไดมี้กำรส ำรวจวำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน และน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบริกำรและบริหำรงำนให้ดี
ยิง่ข้ึน นอกจำกน้ี ยงัมีกำรพฒันำบุคลำกรท่ีจะมำให้บริกำรกบัลูกคำ้ โดยมีกำรอบรมและให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกบัพนกังำน

mailto:independentdirector@gel.co.th
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ทั้งก่อนปฏิบติังำนจริงและพฒันำเพ่ิมพนูทกัษะและควำมรู้ให้แก่พนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด
จำกกำรให้บริกำรและดูแลให้บริกำรแก่ลูกคำ้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่วำ่จะเป็นลูกคำ้ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง หรือขนำด
เลก็ 

4) คู่ค้า 
 บริษทัฯ ค ำนึงถึงควำมส ำคญัของคู่คำ้ในฐำนะท่ีเป็นผูท่ี้มีควำมส ำคญัในกำรให้ควำมช่วยเหลือกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั โดยบริษทัฯ ยึดหลกักำรปฏิบติัท่ีเสมอภำคและกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่คำ้ทุกรำย ซ่ึงบริษทัฯ จะปฏิบติั
ต่อคู่คำ้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ตกลงในสญัญำและจรรยำบรรณของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ เนน้ควำมโปร่งใส และควำมตรงไปตรงมำในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเจรจำตกลงเขำ้ท ำสัญญำกบัคู่คำ้
โดยใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย  ตั้งอยูบ่นหลกัเกณฑก์ำรตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเง่ือนไข รำคำ คุณภำพ และ
บริกำรต่ำงๆ อยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งหมำยท่ีจะพฒันำและรักษำสมัพนัธภำพท่ีย ัง่ยนื  

5) คู่แข่ง 
 นโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่งบริษทัฯ มีนโยบำย ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรแข่งขนั
ท่ีดี เน้นกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอยำ่งเป็นธรรม บริษทัฯ ท ำกำรแข่งขนัโดยใชคุ้ณภำพของ
สินค้ำและกำรบริกำรท่ี เช่ือถือได้เป็นจุดแข่งขัน ท ำกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษำ
ควำมสมัพนัธ์อนัดีในฐำนะผูร่้วมประกอบกำรคำ้ในอุตสำหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัฯไม่มีขอ้พิพำทใด ๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คู่แข่งทำงกำรคำ้ 

6) เจ้าหนี ้  
 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมพนัธะทำงสัญญำต่อเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินโดยแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ีสินของบริษทัฯ บริษทัฯ ปฏิบัติต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเป็นธรรมตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัฯ และเจำ้หน้ี มี
ควำมสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัเสมอมำ 

7) สังคม/ชุมชน และส่ิงแวดล้อม   
  บริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงสังคม/ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัในดำ้นต่ำงๆ เพ่ือจะไม่
เป็นกำรเอำเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงควำมรับผิดชอบในกำรไม่ให้เกิดมลภำวะ ทำงเสียง ฝุ่ นต่อ
ชุมชนใกลเ้คียง จดัหน่วยงำนเฉพำะเพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้มอยำ่งใกลชิ้ด มีควำมเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงคุณค่ำและควำมส ำคญัในกำรท ำประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงำน ไดใ้ห้กำร
พฒันำปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขำของโรงเรียนใกลเ้คียง สนบัสนุนเคร่ืองกีฬำ ให้ทุนกำรศึกษำ ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก และ
ร่วมกิจกรรมของวดับริเวณใกลเ้คียงตำมเทศกำลทำงศำสนำท่ีส ำคญั พนกังำนของบริษทัฯ ไดร่้วมกนับริจำคโลหิตให้แก่
สภำกำชำดไทย ปีละ 1 คร้ัง อยำ่งสม ่ำเสมอทุกปี 
  บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ค  ำนึงถึงกำรอยูร่่วมกนักบั
สังคมและชุมชนอย่ำงมีควำมสุขพร้อมกัน เพ่ือกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงได้มีกำรประกำศนโยบำย เร่ือง ธรรมำภิบำล
ส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 2557 โดยให้พนกังำน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทรำบ
โดยบริษทัฯ ไดเ้คร่งครัดให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเร่ืองธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม และ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรมีธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้มในสถำนประกอบกำร (โรงงำนบำงกะดี จ ำนวน 6 โรงงำน) จำก
กระทรวงอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน พ.ศ. 2557 และไดรั้บประเมินกำรต่ออำยเุม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน พ.ศ. 2560  
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  บริษทัฯ ได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1 (โรงงำนบำงกะดี จ ำนวน 6 โรงงำน) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 และไดรั้บกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 (โรงงำนบำงกะดี จ ำนวน 
6 โรงงำน) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  
  บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมยกระดับโรงงำนอุตสหกรรมมุ่งสู่กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ภำยใตโ้ครงกำรยกระดบัและจดัท ำฐำนขอ้มูลกำรพฒันำอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ 8 จงัหวดั ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย (จงัหวดัระยอง สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และ
ปทุมธำนี) และบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 10 
กนัยำยน พ.ศ. 2561  
  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัเกียรติยศ CSR Beginner Award 2019  มำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work (CSR-DIW) จำกกระทรวง
อุตสำหกรรม โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2562  
  และนอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผ่ำนกำรยกระดบัโรงงำนอุตสำหกรรม
ตำมตวัช้ีวดักำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ โรงงำนบำงกะดี โดยขอแยกตัวช้ีวดัของ 
แต่ละโรงงำนดงัน้ี 

 โรงงำนผลิตเสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 
ระดบั 2 ตวัช้ีวดั 7.1.1  คุณภำพน ้ ำท้ิงเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
ระดบั 3 ตวัช้ีวดั 10.2.1  สัดส่วนโรงงำนท่ีด ำเนินกิจกรรมหรือมำตรกำรกำรลดกำรใช้พลังงำนหรือ 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน 
 โรงงำนผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตส ำเร็จรูป 

ระดบั 2 ตวัช้ีวดั 1.2.1  สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว (Green Area) ต่อพ้ืนท่ีทั้งหมดของเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทั้งแนวป้องกนั (Protection Strip) และพ้ืนท่ีกนัชน (Eco-Buffer) 

ระดบั 3 ตวัช้ีวดั 6.1.1 สัดส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกิจกรรมหรือมำตรกำรท่ีปลอดภยั ลดตน้ทุน หรือ
เพ่ิมประสิทธิภำพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ขององคก์ร 

 โรงงำนผลิตคอนกรีตเสริมใยแกว้ 
ระดบั 2 ตวัช้ีวดั 20.2.1  กำรส่ือสำรและเผยแพร่ข้อมูล กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และ

สำรเคมี ของโรงงำนต่อสำธำรณะ 
ระดบั 3 ตวัช้ีวดั 9.1.1 อตัรำกำรน ำส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ของภำคอุตสำหกรรมกลบัมำใชใ้หม่ 

 โรงงำนผลิตแผน่พ้ืนคอนกรีต 
ระดบั 2 ตวัช้ีวดั 20.2.1 กำรส่ือสำรและเผยแพร่ข้อมูล กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และ

สำรเคมี ของโรงงำนต่อสำธำรณะ 
ระดบั 3 ตวัช้ีวดั 2.1.1 จ ำนวนโรงงำนท่ีมีกำรออกแบบหรือปรับปรุงอำคำร และ/หรือระบบภำยในอำคำร  

ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ/หรือประหยดัพลงังำน 
 โรงงำนผลิตวสัดุต่อเช่ือมสะพำน และถนนยกระดบั 

ระดบั 2 ตวัช้ีวดั 20.2.1 กำรส่ือสำรและเผยแพร่ข้อมูล กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และ
สำรเคมี ของโรงงำนต่อสำธำรณะ 
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ระดบั 3 ตวัช้ีวดั 12.2.1 สัดส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีด ำเนินกิจกรรมหรือมำตรกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใชว้ตัถุดิบ 

 โรงงำนผสมซีเมนตเ์ขำ้กบัวสัดุอ่ืน 
ระดบั 2 ตวัช้ีวดั 7.1.1  คุณภำพน ้ ำท้ิงเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
ระดบั 3 ตวัช้ีวดั 5.1.1 สดัส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกำรผลิตสินคำ้หรือบริกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

(Eco-Product/Eco-Service) ห รือมีกำรจัด ซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและบ ริกำร ท่ี เป็ น 
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Purchasing) ต่อจ ำนวนผูป้ระกอบกำรทั้งหมด 

 
 การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองกำรประกำศเจตนำรมณ์เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) 
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กบัทำงสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ความเป็นมาของการได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
(Collective Action Coalition: CAC)  

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขำ้เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมีกำรด ำเนินกำรเป็นนโยบำย และแสดงค ำประกำศ
เจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตในเร่ืองกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กำรคอร์รัปชัน่  

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ระเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตข้ึนโดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน กำรท ำให้สูญเสียทรัพย์สิน กำรคอร์รัปชั่น กำรท่ีผู ้บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน 
(Management override of internal controls) กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรำยงำนท่ีส ำคญั กำรได้มำหรือใช้ไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรยื่นรำยงำนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ เวอร์ชัน่ 2.0 ตำมกรอบระเบียบของค ำประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริต เพ่ือขอรับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) 

 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองฐำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซ่ึงใบรับรองดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี โดยบริษัทฯ เขำ้ร่วมพิธีรับมอบ
ใบรับรองดงักล่ำวจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 

 
นโยบาย และแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 บริษทัฯ มีช่องทำงกำรส่ือสำรให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถแจง้เบำะแส ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณีเก่ียวกบักำร
ทุจริต และมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรมอบหรือรับของก ำนลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด กำรเล้ียงรับรอง หรือค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกินขอบเขตจ ำกดั ซ่ึงไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรให้เงินบริจำคท่ี
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ตอ้งด ำเนินไปอยำ่งโปร่งใส เป็นธรรม ภำยใตก้ฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของบริษทั ใหแ้ก่ลูกคำ้/คู่คำ้ รวมทั้งผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัฯ โดยไดรั้บทรำบและขอควำมร่วมมือปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้น กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรแจกระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและคู่มือปฐมนิเทศพนกังำนเขำ้ใหม่ของบริษทัฯ ใหแ้ก่
ผูบ้ริหำรทุกท่ำนและถ่ำยทอดสู่พนกังำนของบริษทัฯ ทุกท่ำนเพ่ือทรำบ และลงนำมรับทรำบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบติัอยำ่ง
เคร่งครัด เพ่ือใหพ้นกังำนบริษทัฯ ทุกคนเขำ้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 
 การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
 บริษทัฯ มีกำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ เป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมกำรร่วมในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งอยำ่งเป็นธรรม ก ำหนดนโยบำยกำรจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในใหมี้ประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนท่ีโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้เพ่ือให้ผูร้้องทุกข ์หรือผูร้้องเรียนไวว้ำงใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นธรรม รวมถึงกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริต และส ำหรับผูท่ี้แจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังำน 
ลูกคำ้ หรือบุคคลท่ีรับจำ้งท ำงำนใหแ้ก่บริษทั จะไดรั้บกำรคุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำย ซ่ึงไดมี้กำรก ำหนดรำยละเอียดไวใ้น
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั 
 กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ มีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรกระท ำ ท่ีสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย  
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ สำมำรถแจง้เบำะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรำยละเอียดหลกัฐำนต่ำงๆ ไดท่ี้ 
คณะกรรมกำรร่วมในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง  
 

ประเดน็ส าคญัให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พจิารณารับทราบ ส าหรับช่องทางในการตดิต่อมรีายละเอยีดดงันี ้ 
 คณะกรรมกำรร่วมในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งอยำ่งเป็นธรรมของบริษทัฯ 
 บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ 
 เลขท่ี 44/2 หมู่ 2  ถ.ติวำนนท ์ ต.บำงกะดี  อ.เมืองปทุมธำนี  จ.ปทุมธำนี  12000 
 โทรศพัท ์ 0-2501-2020 (อตัโนมติั) , 0-2501-2462 , 0-2501-1055 (อตัโนมติั)           
                  0-2501-2128-30  โทรสำร    0-2501-2468 , 0-2501-2134   
 
ทั้งน้ี ในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพำทใด ๆ ท่ีมีนยัส ำคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอ และควำมโปร่งใสโดยได้ก ำหนดไวเ้ป็นบทบำท
หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำและโปร่งใส ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน 
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยผ่ำนช่องทำง
และกำรส่ือสำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.gel.co.th  
  อน่ึงบริษทัฯ มีกำรจดัตั้งหน่วยงำนเพ่ือรับผิดชอบดูแลงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ์และงำนเลขำนุกำรบริษทั เป็น
ตวัแทนบริษทัฯ ในกำรส่ือสำรประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน  นกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ท่ีผูล้งทุนสำมำรถติดต่อสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ไดอ้ย่ำงสะดวก โดยทำงโทรศพัท์หมำยเลข 02-501-
2020 ต่อ 775 และ 333  และทำงโทรสำร 02-501-2134 

http://www.gel.co.th/
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มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียนของทั้งจำกบุคคลภำยนอกและพนกังำนกระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือไดรั้บขอ้

ร้องเรียนอีกทั้งยงัไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลบัของผูร้้องเรียนดงัน้ี 
1. การแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยว่ำจะมีกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจ
ของบริษทัฯ กำรกระท ำผิดกฎหมำยรวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงกำรทุจริตกำรปฏิบติัอยำ่งไม่เท่ำเทียมกนัผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหำรหรือผูบ้งัคบับญัชำท่ีตนเองไวว้ำงใจในทุกระดบั 
2) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี    
3) ทำงจดหมำย  

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทัเจนเนอรัลเอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 12000 

4) ทำง e-mail โดยส่งมำท่ี gel@gel.co.th  
5) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.gel.co.th   

2. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนมำแลว้บริษทัฯ จะด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและ

ก ำหนด มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค ำนึงถึงควำมเดือดร้อนเสียหำย
โดยรวมทั้งหมดหลงัจำกผูท่ี้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลให้ผูรั้บแจง้
เบำะแส/ขอ้ร้องเรียนและผูแ้จง้เบำะแส/ร้องเรียนทรำบรวมทั้ งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบัแลว้แต่กรณี 
3. มาตรการคุ้มครอง 

เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบำะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงบริษทัฯ 
จะไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ ภำพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบำะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้ห้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้ นเห็นว่ำตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยัหรืออำจเกิดควำม
เดือดร้อนเสียหำยทั้งน้ีผูไ้ดรั้บควำมเดือดร้อนเสียหำยจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสม
และเป็นธรรม 

ทั้งน้ีบุคคลท่ีบริษทัฯ ตรวจสอบแลว้พบว่ำไดก้ระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่จะได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัฯ ก ำหนดหรือไดรั้บโทษตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำร
บริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีทกัษะและประสบกำรณ์กำรท ำงำนจำกหลำกหลำยสำขำ ท ำให้กำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีภำวะผูน้ ำ  มีวสิยัทศัน์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีประสบกำรณ์ดำ้นต่ำงๆ มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ
ผูถื้อหุ้นโดยรวม คณะกรรมกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์  เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ 
แผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษทัฯ ตลอดจนก ำกบัดูแลให้ผูบ้ริหำรมีกำรปฏิบติัตำมแผนงำนและงบประมำณ 

mailto:gel@gel.co.th
http://www.gel.co.th/
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ท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงหลกักำรตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
อยำ่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม รวมทั้งก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย ละแนวทำงท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  และเพ่ือควำมเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืขององคก์ร 
 
การปฏิบัตติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีในเร่ืองอ่ืนๆ  

 จรรยาบรรณ 
 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจมำกวำ่ 57 ปี มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของวงกำรธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯ จึงให้ควำมส ำคญัในเร่ือง
ของจริยธรรมทำงธุรกิจ ท่ีแสดงถึงควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ควำมน่ำเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ภำยในบริษัทฯ ได้มีกำรจัด
กิจกรรม โดยผูบ้ริหำรจะส่ือสำรในเร่ืองของจริยธรรมทำงธุรกิจ และจริยธรรมท่ีพนกังำนควรมีต่อบริษทัฯ ต่อคู่คำ้ คู่แข่ง ต่อ
พนกังำนดว้ยกนั ให้พนกังำนรับทรำบโดยสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตและห้ำม
จ่ำยสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทัฯ และแจง้ให้พนกังำนรับทรำบในวนัปฐมนิเทศกำรเขำ้เป็นพนกังำนใหม่
ของบริษทัฯ 
 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร 
เป็นผูบ้ริหำร และพนกังำน แสวงหำประโยชน์ส่วนตน ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรอนุมติัในหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ในกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคล
ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้ง
ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งเคร่งครัด 
 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดขอ้ห้ำมไม่ให้มีกำรใชโ้อกำสหรือขอ้มูลจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ในกำรหำ
ประโยชน์ส่วนตน หรือท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองรวมทั้งไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของ
ตนในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลแก่บุคคลอ่ืน 
 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
 บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในดำ้นทรัพยสิ์นทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิ บริษทัฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นท่ีจะไม่ละเมิด
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน และไดแ้จง้ใหพ้นกังำนในองคก์รไดรั้บทรำบ โดยจะไม่ท ำซ ้ ำ ดดัแปลง หรือ 
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน ซ่ึงทรัพยสิ์นทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนอนัถือเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมำย
โดยเด็ดขำด  
 มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียนของทั้งจำกบุคคลภำยนอกและพนกังำนกระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือไดรั้บขอ้
ร้องเรียนอีกทั้งยงัไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลบัของผูร้้องเรียนดงัน้ี 

1) การแจ้งเบาะแส 
บริษทัฯ จดัให้มีช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยว่ำจะมีกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ

ธุรกิจของบริษทัฯ กำรกระท ำผิดกฎหมำยรวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงกำรทุจริตกำรปฏิบติัอย่ำงไม่เท่ำเทียมกนัผ่ำนช่องทำง
ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหำรหรือผูบ้งัคบับญัชำท่ีตนเองไวว้ำงใจในทุกระดบั 
2) คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี    
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3) ทำงจดหมำย  
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษทัเจนเนอรัลเอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวำนนท ์ต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 12000 

4) ทำง e-mail โดยส่งมำท่ี gel@gel.co.th  
5) เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ www.gel.co.th   

2) กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนมำแลว้บริษทัฯ จะด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและ

ก ำหนด มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรเพ่ือบรรเทำควำมเสียหำยใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ โดยค ำนึงถึงควำมเดือดร้อนเสียหำย
โดยรวมทั้งหมดหลงัจำกผูท่ี้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่ำวมีหนำ้ท่ีติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนผลให้ผูรั้บแจง้
เบำะแส/ขอ้ร้องเรียนและผูแ้จง้เบำะแส/ร้องเรียนทรำบ รวมทั้ งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบัแลว้แต่กรณี 

3) มาตรการคุ้มครอง 
เพื่อเป็นกำรคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบำะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยช่ือสกุลท่ีอยู่ภำพหรือข้อมูลอ่ืนใดของผูแ้จ้งเบำะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้ห้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงรวมไปถึงก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นวำ่ตนอำจไดรั้บควำมไม่ปลอดภยัหรืออำจเกิด
ควำมเดือดร้อนเสียหำยทั้งน้ีผูไ้ดรั้บควำมเดือดร้อนเสียหำยจะไดรั้บกำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรท่ีมีควำม
เหมำะสมและเป็นธรรม 

ทั้งน้ีบุคคลท่ีบริษทัฯตรวจสอบแลว้พบวำ่ไดก้ระท ำผิดจรรยำบรรณธุรกิจนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชัน่จะไดรั้บกำร
พิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัฯ ก ำหนดหรือไดรั้บโทษตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบติังำน และเพ่ือใหเ้กิดควำมมี

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ี
ผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั โดยบริษทัฯ ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำ
หนำ้ท่ีในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเหมำะสม โดยมีประสิทธิผล และมีผู ้
ตรวจสอบภำยในอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีติดตำม ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนหลกัท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5) การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีวำระในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เพื่อท ำหนำ้ท่ี

ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมใน
เร่ืองต่ำงๆ รวมทั้งก ำกบัดูแล ทบทวน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง กลยทุธ์
และกำรวดัควำมเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหมี้กำรปฏิบติัดำ้นบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชี และกำรเงิน และผูส้อบบญัชีมำ

ประชุมร่วมกัน โดยน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

mailto:gel@gel.co.th
http://www.gel.co.th/
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ผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัฯ รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อ
รำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้งจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน 
บนพ้ืนฐำนของขอ้เท็จจริงอยำ่งครบถว้น และสม ่ำเสมอ 

7) การประชุมคณะกรรมการ 
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นั้น  บริษทัฯ จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ยทุก 3 เดือน และจะจดั

ให้มีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำมจ ำเป็น มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม (รำยละเอียดตำรำง
กำรก ำหนดกำรประชุมกรรมกำรล่วงหน้ำประจ ำปี 2562 ระบุในหน้ำท่ี 33) เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิ
ประโยชน์ของบริษทัฯ ทั้งน้ีในกำรประชุมแต่ละคร้ังไดมี้กำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอยำ่งชดัเจน มีเอกสำรประกอบกำร
ประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมกำรล่วงหนำ้ เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ
ก่อนเขำ้ร่วมประชุม     

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษทัและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นผูร่้วมกนัก ำหนดวำระกำรประชุมและ
พิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อ
เขำ้รับพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้โดยท่ีกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งเปิดเผย โดย
มีประธำนท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลควำมเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ำกกำรประชุม ทั้งน้ีในกำรลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมกำร
บริษทัให้ถือมติเสียงขำ้งมำก โดยให้กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเพ่ือช้ีขำด นอกจำกน้ีรำยงำนกำรประชุมจะถูกจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยหลงัมีกำรประชุมเสร็จ และจดัเก็บ
รำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ    
 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรประชุมดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 
1. ศำสตรำจำรย ์กิตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ   อุวรรณโณ 8/8 
2. นำยโสภณ ผลประสิทธ์ิ 8/8 
3. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 7/8 
4. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช1) 6/8 
5. นำยวรัิช มรกตกำล 7/8 
6. นำงพรรณี จำรุสมบติั 7/8 
7. ดร. วชิญะ เครืองำม 8/8 
8. นำยวภูิธำ ตระกลูฮุน2) 6/8 
9. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร 8/8 
หมำยเหตุ 

1) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
2) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยวรัิช  มรกตกำล1) 3/4 
2. นำงพรรณี  จำรุสมบติั 4/4 
3. ดร.วชิญะ  เครืองำม 4/4 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
  คณะกรรมการ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยโสภณ  ผลประสิทธ์ิ 2/2 
2. นำยวภูิธำ  ตระกลูฮุน1) 2/2 
3. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช2) 1/2 
4. นำยชยันรินทร์  สำยรังษี 2/2 
5. นำงวสิจัจำ  คชเสนำ 1/2 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
2) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

คณะกรรมการ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นำยวภูิธำ  ตระกลูฮุน1) 1/1 
2. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 1/1 
3. ดร.วชิญะ เครืองำม 1/1 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

   คณะกรรมการ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. ดร.วชิญะ  เครืองำม 7/7 
2. นำยวภูิธำ  ตระกลูฮุน1) 5/7 
3. นำยวฒิุชยั  เศรษฐบุตร  5/7 
4. นำงวสิจัจำ  คชเสนำ 5/7 
หมำยเหตุ 

1) ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 
จ านวนคร้ัง 
ในการเข้าร่วม 

1. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 11/11 
2. ดร.ธวชั   อนนัตธ์นวณิช1) 8/11 
3. นำยวฒิุชยั  เศรษฐบุตร           8/11 
หมำยเหตุ 

1) ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
ค่าตอบแทน           
บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม
กบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และตอ้ง
ผำ่นกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี ทั้งน้ี บริษทัฯ ก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำร
และผูบ้ริหำรตำมรูปแบบท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด   
 
การพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ 

บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ืองและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้
กรรมกำรเขำ้ฝึกอบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมสมัมนำต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรเพ่ิมพนูควำมรู้ในกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร เช่น กำร
อบรมท่ีจัดข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศเพื่อให้
กรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งในคณะกรรมกำรได้รับทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนขอบเขตหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยๆ รวมทั้งให้ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รำยงำนประจ ำปี นโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคู่มือจริยธรรม นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีคู่มือส ำหรับกรรมกำรซ่ึงรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน เช่น พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน คู่มือกรรมกำร
บริษทัจดทะเบียน  เป็นตน้  
 การประเมนิการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ดว้ยกำร
ประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรประจ ำปี ท่ีไดรั้บกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนระหวำ่งปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลใหก้รรมกำรบริษทัทุกคน ล่วงหนำ้ก่อนกำรท ำแบบประเมิน โดยเป็นกำรใชแ้บบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทั้งคณะ รวมถึงประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีเหมำะส ำหรับบริษทัจด
ทะเบียนท่ีเพ่ิงริเร่ิมท ำกำรประเมิน เพ่ือท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ส ำหรับช่วงเวลำท่ีท ำกำรประเมินตนเอง บริษทัฯ จะจดัใหมี้กำรประเมินอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรประเมิน ดงัน้ี  
โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมิน ดงัน้ี  
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1. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ดว้ยกำรประเมิน
ตนเองแบบทั้งคณะ รวมถึงประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2. เลขำนุกำรบริษัทสรุปและน ำเสนอผลกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือพิจำรณำรับทรำบผลกำรประเมิน
และแนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 

 
ความหมายการให้คะแนน 

การค านวนหาค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) ระดบัผลประเมนิ 
80 - 100 ดีเยีย่ม 
79 - 70 ดี 
69 - 60 ปำนกลำง 
59 - 0 ตอ้งปรับปรุง  

 

วธีิการประเมนิ  
• ผูป้ระเมิน: กรรมกำรบริษทัทุกท่ำน 
• แบบประเมินน้ีวิธีกำรให้คะแนน เพ่ือให้ผูป้ระเมินสำมำรถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวขอ้หรือ

เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได ้โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงัน้ี  
 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้น  
 1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
 2 = เห็นดว้ย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นพอสมควร  
 3 = เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นดี 
 4 = เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนั้นอยำ่งดีเยีย่ม   
 

รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมกำรบริษทั มีดงัน้ี  

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 

(ย่อย) 
คะแนน 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีควำมเหมำะสม ท ำให้กำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ 

9 36 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใน
กำรประชุมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 24 

3. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ได้ให้ควำมส ำคัญ ใช้เวลำในกำร
พิจำรณำ ทบทวนและปฏิบติัตำมในเร่ืองต่อไปน้ีอยำ่งเพียงพอ 

12 48 

4. เร่ืองอ่ืนๆ 2 8 
รวม 29 116 

 

รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีดงัน้ี 
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รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีควำมเหมำะสม ท ำให้กำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำร มีประสิทธิภำพ 

7 28 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรประชุมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 24 

3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดใ้หค้วำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำร
พิจำรณำ ทบทวนและปฏิบติัตำมในเร่ืองต่อไปน้ีอยำ่งเพียงพอ 

5 20 

รวม 18 72 
 
รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีควำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำร มีประสิทธิภำพ 

7 28 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีในกำรประชุมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 24 

3. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดใ้ห้ควำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำร
พิจำรณำ ทบทวนและปฏิบติัตำมในเร่ืองต่อไปน้ีอยำ่งเพียงพอ 

5 20 

รวม 18 72 
 
รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีควำมเหมำะสม ท ำใหก้ำรท ำงำน
ของคณะกรรมกำร มีประสิทธิภำพ 

7 28 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรประชุมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 24 

3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดใ้หค้วำมส ำคญั ใชเ้วลำในกำร
พิจำรณำ ทบทวนและปฏิบติัตำมในเร่ืองต่อไปน้ีอยำ่งเพียงพอ 5 20 

รวม  18 72 
 
 
รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง  ดงัน้ี  
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รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีควำมเหมำะสม ท ำให้กำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำร มีประสิทธิภำพ 

7 28 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรประชุมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 24 

3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 5 20 

รวม 18 72 
 
รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมกำรบริหำร  ดงัน้ี  

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีควำมเหมำะสม ท ำให้กำร
ท ำงำนของคณะกรรมกำร มีประสิทธิภำพ 

7 28 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ยไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในกำรประชุมไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

6 24 

3. บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 5 20 

รวม 18 72 

 
รำยละเอียดกำรใหค้ะแนน แบบประเมินประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน 
จ านวนข้อ 
(ย่อย) 

คะแนน 

1. ควำมเป็นผูน้ ำ 6 24 

2. กำรก ำหนดกลยทุธ์ 6 24 

3. กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ 6 24 

4. กำรวำงแผนและผลปฏิบติัทำงกำรเงิน 6 24 

5. ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร  6 24 

6. ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก 5 20 

7. กำรบริหำรงำนและควำมสมัพนัธ์กบับุคลำกร 6 24 

8. กำรสืบทอดต ำแหน่ง 3 18 

9. ควำมรู้ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 

รวม 54 222 
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 ภำยหลังท่ีกรรมกำรบริษัททุกท่ำนท ำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงน ำเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท                     
เพื่อรับทรำบหรือเปรียบเทียบภำยในไตรมำสแรกของปีถดัไป 
 ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนคณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ดว้ยกำรประเมินตนเองแบบทั้งคณะ 
และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรประจ ำปี ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนจำกคณะกรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2562 ได้
สรุปผลและน ำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี  2 มีนำคม 2563 เพื่อให้ ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษทัทั้ งคณะคณะกรรมกำรชุดย่อย และ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรประจ ำปี 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 คณะกรรมกำรบริษทัมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 97.74 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 98.84 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 94.27 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 92.88 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 97.69 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมกำรบริหำรมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 96.30 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ท่ีไดรั้บกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนจำกคณะกรรมกำรบริษทั มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน 

ร้อยละ 98.35 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  

 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainability Development) 
ในปี 2562 บริษทัฯ มีแผนจดัตั้งองคก์รดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพ กำรพฒันำควำมรู้ กำรพฒันำฝีมือแรงงำน และทกัษะใน

กำรท ำงำนของพนกังำน บริษทัฯ จึงไดริ้เร่ิมแนวคิดให้มีกำรจดัตั้งองคก์รข้ึนมำในเบ้ืองตน้ภำยใต ้ช่ือวำ่ “GEL Academy” 
ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด กำรบันทึก และกำรต่อยอดจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรำย เพ่ือ
น ำไปสู่กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ต่อไป  
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR) 

 ส ำหรับบริษัทฯ แลว้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด ำเนินไปด้วยควำมส ำนึกว่ำควำมรับผิดชอบของสังคมเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลำตั้งแต่นโยบำยหลกัของบริษทัฯ ไปจนถึงระดบัปฏิบติักำรและด ำเนินอยูใ่นทุกๆ ภำคส่วนขององคก์รเพรำะกลุ่ม
บริษทัเช่ือวำ่องคก์รทำงธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเลก็ๆ หน่วยหน่ึงของสงัคม มีจ ำนวนพนกังำนในบริษทัฯ เพียงหลกัร้อยคน
และมีผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัจ ำนวนหลกัหม่ืนคน ซ่ึงเม่ือเทียบกบัจ ำนวนประชำกรของทั้งประเทศแลว้ถือวำ่เป็นจ ำนวนท่ี
นอ้ยมำกแต่บริษทัฯ มีควำมเช่ือวำ่หำกองคก์รทำงธุรกิจทั้งหลำยแต่ละองคก์รไดผ้นึกก ำลงัร่วมกนัผลกัดนักำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีจิตส ำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกนัเพ่ือผลระยะยำวในทิศทำงเดียวกนัทุกภำคส่วนแลว้พลงักำรขบัเคล่ือน
ดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัอนัน ำไปสู่กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

 ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ข้ึนมำ
โดยก ำหนดกรอบควำมรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้ำนตำมควำมเหมำะสมควำมช ำนำญเฉพำะทำงและ
สอดคลอ้งกบัธุรกิจแต่ละประเภทควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่ภำยในหน่วยธุรกิจหลกัอนั
ไดแ้ก่นบัตั้งแต่เร่ิมเปิดด ำเนินกำรบริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัและเป็นล ำดบัแรกในเร่ืองของชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัของ
พนักงำนและผูรั้บเหมำโดยได้ก ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัยกิจกรรมหลกัด้ำนส่ิงแวดลอ้มและกำร
ประหยดัพลงังำน 

 ส ำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงสำนต่อโครงกำรต่ำงๆ ตำมแนวทำงท่ีได้ก ำหนดไวท้ั้ งโครงกำรต่อเน่ืองท่ีเป็น
โครงกำรระยะยำวและโครงกำรต่อเน่ืองในดำ้นพฒันำสงัคมและชุมชน 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนควบคู่ไปกบักำรพฒันำสังคม  ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภำพ
ชีวติท่ีดี ดว้ยส ำนึกวำ่ควำมรับผิดชอบของสงัคมเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลำ บริษทัฯ จึงผลกัดนันโยบำยควำมรับผิดชอบของสงัคม
ให้มีอยูใ่นทุกภำคส่วนขององคก์รตั้งแต่ระดบันโยบำยหลกัของบริษทัฯ ไปจนถึงระดบัปฏิบติักำรและด ำเนินอยูใ่นทุกอณู
ขององค์กร โดยบริษทัฯ เช่ือว่ำกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจิตส ำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัอนั
น ำไปสู่กำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนทั้ งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับใบวุฒิบัตรผ่ำนกำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 1 จำก ส ำนกังำนอุตสำหกรรม จงัหวดัปทุมธำนี และไดรั้บใบรับรอง ธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม รวมไปถึงมำตรกำรกำรดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงำนท่ีเป็นรูปธรรม อำทิเช่น กำรควบคุมฝุ่ นละออง
ในโรงงำนผลิต ก ำจดัเศษวสัดุก่อสร้ำง และขยะมูลฝอย โดยผูไ้ดรั้บอนุญำตถูกตอ้งจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

ควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม บริษทัฯ ถือเป็นภำระหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัในกำรสนบัสนุน
และจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ  เสมอมำ โดยบริษทัฯ ได้จัดกิจกรรมบำงลกัษณะมำอย่ำง
ต่อเน่ืองและไดจ้ดักิจกรรมเฉพำะกิจตำมควำมเหมำะสมของบริบททำงสังคม  ครอบคลุมทั้งกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในระดบัมหภำคระดบัชุมชน และระดบัปฏิบติักำรเพ่ือตอบแทนและคืนผลก ำไรกลบัคืนสู่สังคมโดยบริษทัฯ ไดท้ ำ
กิจกรรมทำงสงัคมอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี 
      บริษทัฯ ไดมุ่้งประกอบกิจกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ค  ำนึงถึงกำรอยูร่่วมกนักบัสังคม
และชุมชนอยำ่งมีควำมสุขพร้อมกนั เพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ซ่ึงไดมี้กำรประกำศนโยบำย เร่ือง ธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม 
สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม พ.ศ. 2557 โดยให้พนกังำน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทรำบ โดยบริษทัฯ 
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ไดเ้คร่งครัดใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยเร่ืองธรรมำภิบำลส่ิงแวดลอ้ม สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม และผำ่นเกณฑก์ำร
ประเมินกำรมีธรรมำภิบำลจำกกระทรวงอุตสำหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน พ.ศ. 2560  
 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
1) กจิกรรมมอบของขวญัเน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ โดย ทีมงำนแผนกพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์มอบของขวญัใหแ้ก่โรงเรียน
วดับำงกฎีุทอง เน่ืองในโอกำส “วนัเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2561” 
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2) กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษทัฯ จดักิจกรรมบริจำคโลหิต เพ่ือน ำโลหิตไปช่วยเหลือผูป่้วยให้กบัสภำกำชำดไทย เม่ือ
วนัท่ี 13 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ณ หอ้งอบรมโรงอำหำรของบริษทัฯ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง   
11.1  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงรับผิดชอบต่อระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกำร ระบบกำรควบคุมภำยในมีส่วนช่วยให้กำร
ปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่ำงๆ ตลอดจนเพ่ิมควำมเขม้แข็งให้กบักำรบริหำรควำมเส่ียง ภำยใต้
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมกำรไดใ้ห้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยก ำหนดกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภำยในของกิจกำรและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำคู่มือวงเงินและอ ำนำจในกำรอนุมติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นกำรก ำหนดขอบเขตควำมรับผิดชอบ 
อ ำนำจกำรตดัสินใจ และกำรสัง่กำรต่ำงๆ ตำมระดบัต ำแหน่งหนำ้ท่ี ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรทบทวนคู่มือดงักล่ำวทุก
ปีเพ่ือควำมเหมำะสมกบัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต 
 ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ขำ้ร่วม
ประชุม เพื่อรำยงำนระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2562 มีมติวำ่บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ 
ซ่ึงท่ีผำ่นมำไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 นอกจำกน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  คือ บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ไดใ้ห้
ควำมเห็นในรำยงำนสอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แสดงฐำนะกำรเงินและฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทั และบริษทัตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ผูต้รวจสอบทั้งภำยในและภำยนอก สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกำรโดยผูต้รวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีควำมเป็น
อิสระจำกฝ่ำยจดักำร โดยผูต้รวจสอบภำยในจะรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผูอ้นุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีของผูต้รวจสอบภำยใน  
 คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำม
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยไดพิ้จำรณำควำมส ำคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. องคก์รและสภำพแวดลอ้ม 
2. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. กำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล 
5. ระบบกำรติดตำม 
 

องค์กรและสภาพแวดล้อม  
 บริษทัฯ มีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รใหมี้ควำมชดัเจนเหมำะสม ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหำรระดบัต่ำงๆ เพ่ือท ำหนำ้ท่ีดูแล และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในสำยงำนดำ้นต่ำงๆ  
การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลควำมเส่ียง ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้ งตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลควำมเส่ียงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงไดมี้กำรแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเพ่ือมำบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือท ำหนำ้ท่ีวิเครำะห์ และประเมินปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
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กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงระบุปัจจยัควำมเส่ียง ก ำหนดมำตรกำรป้องกนับรรเทำควำมเส่ียง และหำมำตรกำรในกำร
บริหำรควำมเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด โดยไดจ้ดัประเภทควำมเส่ียงบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึงเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  

1. ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์    
2. ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติักำร   
3. ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน  
4. ควำมเส่ียงดำ้นกฎระเบียบ 
5. ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่  

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง ไดมี้กำรรำยงำนบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี 

การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายจดัการ 
 บริษทัฯ มีระเบียบค ำสัง่ในกำรก ำหนดหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบรวมทั้งก ำหนดอ ำนำจในกำรอนุมติัของผูบ้ริหำรแต่
ละระดบัอยำ่งชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ไม่มีกำรละเลยปฏิบติัในเร่ืองท่ีส ำคญัและจ ำเป็น และท่ีบงัคบัโดย
กฎหมำยและระเบียบของหน่วยงำนก ำกบัดูแลภำยนอก ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย รวมทั้งป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำน 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล       
 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูลให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์เพียงพอต่อกำร
ตดัสินใจของผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำร บริษทัฯ ไดจ้ดัระบบสำรสนเทศ ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นหรือผู ้
ลงทุนสำมำรถเขำ้หำขอ้มูลได ้ เพื่อประกอบกำรตดัสินใจ 
 ระบบการตดิตาม 
 บริษัทฯ ได้ติดตำมและประเมินผล มีกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยอย่ำงสม ่ำเสมอ จะมีกำรหำรือกับหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ เพื่อหำวิธีหรือวำงระบบ ก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกนัในกำรปฏิบติังำน เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจถึง
ควำมเหมำะสม และพฒันำประสิทธิภำพของระบบอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001: 2015  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีต่่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

-ไม่มี- 
 

11.2 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 บริษทัฯ มีผูต้รวจสอบภำยในอิสระท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย รวมทั้งจดัท ำรำยงำนเสนอแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู ้
พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยในอิสระเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะท่ีจ ำเป็นในกำรปรับปรุงนโยบำย
ของผูต้รวจสอบภำยในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภำยในของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมกนั
อยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจะจดัท ำรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและ
เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษทั 
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดีไอเอ แอนด ์
แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยโ์ดย มีนำยอภินันทน์  ศรีปรำโมช เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ 
ประจ ำปี 2562 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษทั ดีไอเอ  แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด แลว้เห็นว่ำมีควำม
เหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหน้ำท่ีผูต้รวจสอบภำยในของบริษทัฯ  เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ใน 
กำรตรวจสอบภำยในใหก้บับริษทัฯ ในตลำดหลกัทรัพยฯ์ หลำยแห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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12.  รายการระหว่างกนั   
ในกรณีของกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น บริษทัฯ ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัโดย

อำ้งอิงจำกหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนไดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ีบริษทัจะพิจำรณำถึงประเภทของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่ำของรำยกำร และด ำเนินกำรเปิดเผย
ต่อตลำดหลกัทรัพย ์ของอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผำ่นกำรอนุมติัเห็นชอบจำกกำร
ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) อยำ่งเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดของกำรเก่ียวโยงกนัไวใ้นรำยงำนประจ ำปีโดย
รำยกำรระหว่ำงกันได้กระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ (Fair and at arm’s length) 
พร้อมทั้งระบุควำมจ ำเป็นและเหตุผลดว้ย    
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รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนัในระหว่างปี 2561 – 2562  

 รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 
งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

(พนับาท) 
ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
 

บริษทัร่วม ถือหุ้นร้อยละ 
32.65 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ซ้ืออ่ืนๆ –ค่ำก่อสร้ำง 
ซ้ือเคร่ืองจกัร 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง 
เจำ้หน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 

2,853 
1,870 
401 
428 

28,992 
12,380 
1,325 

2 

3,306 
9,642 

98,062 
- 

49,599 
7,663 
1,326 

5 

2,853 
1,870 

- 
- 
- 

4,391 
- 
2 

3,306 
9,642 
2,490 

- 
7,663 

- 
- 
5 

ขำยผลิตภณัฑเ์หล็ก และคอนกรีตผสมเสร็จ 
ขำยผลิตภณัฑเ์หล็ก และคอนกรีตผสมเสร็จ 
ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 
ซ้ือเคร่ืองจกัร 
ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 
เงินประกนัค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 
ค่ำไฟฟ้ำและอ่ืนๆ จำกงำนก่อสร้ำง 
เงินประกนัผลงำนค่ำก่อสร้ำง 

รำคำตลำด 
 
รำคำตำมสญัญำ 
 
 
 

บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 

99.99 

รำยไดค้่ำเช่ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำร 
ซ้ือวตัถุดิบ 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีอ่ืน  
เงินกูย้มื และดอกเบ้ียคำ้ง
จ่ำย 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,000 
10,469 
135,336 

141 
10,571 
4,161 
5,705 

176,307 
20,493 

5,000 
14,405 
43,124 

71 
13,250 
13,872 
4,782 

202,869 
- 

รำยไดค้่ำเช่ำท่ีดิน 
ขำยสินคำ้เหล็ก, เสำเขม็ และค่ำบริหำรจดักำรทัว่ไป 
ค่ำซ้ือเหล็ก 
เงินให้กูย้มื 
เงินกูย้มื 
ค่ำซ้ือเหล็ก 
ค่ำเช่ำท่ีดิน, ค่ำบริหำรจดักำรและอ่ืนๆ 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 
ค่ำสินค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 

รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำคำตลำด 
รำคำตลำด 
อตัรำดอกเบ้ีย MLR -0.50ต่อปี 
อตัรำดอกเบ้ีย MLR -0.50ต่อปี 
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บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

(พนับาท) 
ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 

General Engineering Mauritius 
Limited 

บริษทัยอ่ย  
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 

100 

ลูกหน้ีอ่ืน  - - 2,033 1,568 เงินทดรองจ่ำยจดัตั้งบริษทัและเงินทดรองจ่ำยค่ำบริหำรจดักำร  

บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ จ  ำกดั 

บริษทัยอ่ย 
บริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 

82.50 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและ
บริกำร 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูปและ
บริกำร 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียจ่ำย 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
เจำ้หน้ีอ่ืน 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,015 
45,883 

- 
3,727 

3 
- 

2,893 
2,167 

5,110 
- 

85 
1,563 
120 
19 

- 
- 

ขำยเสำเขม็, ค่ำบริหำรจดักำรและอ่ืนๆ 
ซ้ือเสำเขม็สปันพร้อมติดตั้ง 
ขำยผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 
ค่ำบริหำรจดักำรและอ่ืนๆ 
เงินให้กูย้มื 
เงินกูย้มื 
ซ้ือเสำเขม็สปัน 
เงินประกนัค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 

รำคำตลำด 
รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
 
 
อตัรำดอกเบ้ีย MLR – 0.50 ต่อ
ปี 
อตัรำดอกเบ้ีย MLR – 0.50 ต่อ
ปี 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) กิจกำรท่ีบริษทัลงทุน ซ้ือวตัถุดิบ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

28,967 
14,826 

91,846 
13,740 

10,823 
- 

91,846 
13,740 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 
ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

รำคำตลำด 
 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ  ำกดั 
 

บริษทัยอ่ยของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

1,821 
- 

4,578 
1,529 

1,821 
- 

4,578 
1,529 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 
ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

รำคำตลำด 
 

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

บริษทัร่วมของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่ำก่อสร้ำง 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

- 
- 

133 
35,475 

- 
- 

- 
- 

ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 
ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 

รำคำตำมสญัญำ 
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บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

(พนับาท) 
ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั  
(ช่ือเดิมบริษทั เซนทรำ – วำร์ทุง เอน็จิ
เนียร่ิง  จ  ำกดั) 

บริษทัร่วมของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่ำก่อสร้ำง 
เจำ้หน้ีอ่ืน 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง 
ลูกหน้ีอ่ืน 

- 
- 
- 
- 

23,611 
1,405 
4,178 

51 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 
ประกนัผลงำนก่อสร้ำงโรงงำน 
ค่ำก่อสร้ำงโรงงำน 
ค่ำสำธำรณูปโภค 

รำคำตำมสญัญำ 
 
 
 

บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ำกดั บริษทัยอ่ยของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

3,621 
1,330 

20,388 
4,614 

3,621 
1,330 

20,388 
4,614 

ค่ำเหล็ก 
ค่ำเหล็ก 

รำคำตลำด 

Millcon Thiha Limited 
 

บริษทัยอ่ยของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 

199 
- 
- 

285 
70 
975 

199 
- 
- 

285 
70 
975 

ขำยผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 
ขำยผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 
เงินประกนัผลงำน 

รำคำตลำด 
 

บริษทั สหร่วมวสัดุก่อสร้ำง จ  ำกดั 
 

บริษทัยอ่ยของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
 

- 5,266 
 

- 5,266 
 
ค่ำเหล็ก 
 

รำคำตลำด 

บริษทั คอมพลีท ทรำนสปอร์ต จ ำกดั 
 

บริษทัร่วมของกิจกำร 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่ำขนส่ง 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 

- 
- 

18,106 
1,210 

- 
- 

18,106 
1,210 

ค่ำขนส่งสินคำ้ 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 

รำคำตลำด 
 

กิจกำรร่วมคำ้ ไอบีซีไอ-แมคทริค กิจกำรร่วมคำ้ของบริษทั
ร่วม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 

-  2 
- 

- 2 
- 

ขำยผลิตภณัฑค์อนกรีต 
ขำยผลิตภณัฑค์อนกรีต 

รำคำตลำด 

หมำยเหตุ   

1. รำยกำรระหวำ่งกนัน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในขอ้ท่ี 7. รำยกำรบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. สำมำรถดูขอ้มูลรำยกำรระหวำ่งกนัยอ้นหลงั 3 ปี ไดจ้ำกเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  
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12.1 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 เพ่ือเป็นกำรคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ในอนำคต  ทำงบริษทัฯ จะจดั
ให้มีกำรก ำหนดประเภทรำยกำร รำคำและเง่ือนไขต่ำงๆของแต่ละฝ่ำยให้ชดัเจน เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสำมำรถตรวจสอบและ
เปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในกรณีท่ีมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจ กล่ำวคือ รำยกำรท่ีเคยเกิดข้ึนมำก่อนและเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และ/หรือเป็นรำยกำรท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำร และรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   
 ในกรณีท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นรำยกำรท่ีไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรำยกำรอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ  และอำจเป็นรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บริษทัจะด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้มีกำรพิจำรณำในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีกำรอนุมติัเพ่ือเขำ้ท ำรำยกำร  บริษทัฯ จะจดัให้มีกำรพิจำรณำโดยผ่ำนท่ีประชุม
คณะกรรมกำรท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือดูแลใหร้ำยกำรระหวำ่งกนัเป็นไปอยำ่งยติุธรรมและมีนโยบำยกำร
ก ำหนดรำคำท่ีเหมำะสม โดยกรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรำยกำรดงักล่ำว หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัใดๆ บริษทัฯ จะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระ หรือ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัหรือผูถื้อหุน้ตำมควำม
เหมำะสม 
 
12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ปัจจุบนั บริษทัฯ ด ำเนินนโยบำยในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนดงัไดก้ล่ำวมำแลว้และจะปฏิบติัตำมนโยบำย
ดงักล่ำวต่อไปในอนำคต  หำกมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติ บริษทัฯ จะด ำเนินกำร
ก ำหนดรำคำและเง่ือนไขรำยกำรต่ำงๆ ให้ชัดเจนและสำมำรถเปรียบเทียบไดก้ับบุคคลภำยนอก ทั้ งน้ี บริษทัฯจะได้ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัพิจำรณำและให้แสดงควำมเห็นของควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผล
ของกำรท ำรำยกำรดว้ย   
 รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตนั้ น คณะกรรมกำรบริษทัจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำย
ทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี  
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 1) งบการเงนิ   
สรุปรายงานการสอบบญัชี  
ปี 2562 
ความเห็น 

รำยงำนของผูบ้ญัชีส ำหรับงบกำรเงินของปี 2562 ตรวจสอบโดยนำยธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 6624 จำกบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกัด ได้แสดงควำมเห็นแบบมีเง่ือนไข โดยเห็นว่ำงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวธีิส่วนไดเ้สียจ ำนวน 165.68 ลำ้นบำท และส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วม
ตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน จ ำนวน 7.34 ล้ำนบำท ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ี
เหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมท่ีเป็นส่วนของ
บริษทั เน่ืองจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไม่สำมำรถประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน (ถำ้มี) จำกงำนระหว่ำงก่อสร้ำงท่ี
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงไปแลว้กวำ่ร้อยละ 80 แต่ยงัไม่สำมำรถเบิกเงินค่ำผลงำนไดบ้ำงส่วนจ ำนวน 394.65 ลำ้นบำท ทั้งน้ีกำร
เรียกเก็บเงินค่ำผลงำนดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรอนุมติักำรแกไ้ขสัญญำและกำรขยำยระยะเวลำแลว้เสร็จของสญัญำจำก  ผูว้ำ่จำ้ง
ซ่ึงยงัไม่สำมำรถสรุปได ้ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถระบุไดว้่ำมีรำยกำรปรับปรุงใดท่ีจ ำเป็นหรือไม่ส ำหรับเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สียจ ำนวน 105.78 ลำ้น
บำท และส่วนแบ่งขำดทุนของกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สียส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ ำนวน 32.00 ลำ้นบำท ขำ้พเจำ้ไม่
สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ และขำดทุน
ส ำหรับปีของกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นส่วนของบริษทั เน่ืองจำกผูส้อบบญัชีของกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินของกิจกำรร่วมคำ้ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่
สำมำรถระบุได้ว่ำมีรำยกำรปรับปรุงใดท่ีจ ำเป็นหรือไม่ส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่ง
ขำดทุนของกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

เร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทั มีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ จ ำนวน 

47.12 ลำ้นบำท และ 38.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
การรับรู้รายได้ 
ในงบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทั กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 2,034 ลำ้นบำท และ 1,875 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดห้ลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำร
ขำยเสำเข็มคอนกรีตอดัแรง คำนสะพำน เสำไฟฟ้ำคอนกรีต พ้ืนและผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป และใหบ้ริกำรงำนก่อสร้ำงและ
ติดตั้งผลิตภณัฑด์งักล่ำว 
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 ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดเ้น่ืองจำกมีทั้งรำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรขำยพร้อม
ติดตั้ง ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงของขอบเขตกำรท ำงำนและระยะเวลำในกำรส่งมอบในแต่ละสญัญำซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน
และจงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้(ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.4 และขอ้ 26) 

ข้อมูลอ่ืน 
- ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ

กำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทัและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้
จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  

- ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

- ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทัคือ               กำร
อ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและเฉพำะของบริษทัหรือกบัควำมรู้
ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอ่ืนมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัหรือไม่  

- เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ปี 2561 
ความเห็น 
 รำยงำนของผูบ้ญัชีส ำหรับงบกำรเงินของปี 2561 ตรวจสอบโดยนำยธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุลผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 6624 จำกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ำกัดได้แสดงควำมเห็นแบบมีเง่ือนไข โดยเห็นว่ำงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 ไดร้วมเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศตำมวิธีส่วนไดเ้สียจ ำนวน 150.42 ลำ้นบำท และส่วนแบ่ง
ขำดทุนของกิจกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สียส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ ำนวน 14.74 ลำ้นบำท เน่ืองจำกงบกำรเงินของ
กิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวจดัท ำข้ึนโดยอำศยัขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศ ซ่ึงยงั
ไม่ไดมี้กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีของกิจกำรร่วมคำ้ ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำง
เพียงพอเก่ียวกบัเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศและขำดทุนส ำหรับปีของกำรร่วมคำ้ท่ีเป็นส่วนของบริษทั ดงันั้น
ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถระบุไดว้ำ่มีรำยกำรปรับปรุงใดท่ีจ ำเป็นหรือไม่ 
เร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
                ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ ำนวน 
158.34 ลำ้นบำท และจ ำนวน 166.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงินลงทุนดงักล่ำวมีขอ้บ่งช้ีวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชี 
                การทดสอบการด้อยค่า 
 กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี 2561 ผูบ้ริหำรมีกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) โดยใชว้ธีิมูลค่ำยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย ซ่ึงมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนสูงกวำ่
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม ยงัมีควำมไม่แน่นอนอยู ่
บริษทัจึงไม่กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำในเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

การรับรู้รายได้ 
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ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1,948.01 ลำ้นบำท และ 1,948.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดห้ลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเสำเข็มคอนกรีตอดัแรง คำนสะพำน เสำไฟฟ้ำคอนกรีต พ้ืนและผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป และให้บริกำร
งำนก่อสร้ำงและติดตั้งผลิตภณัฑด์งักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดเ้น่ืองจำกมีควำมแตกต่ำงของขอบเขตกำรท ำงำนและระยะเวลำใน
กำรส่งมอบในแต่ละสญัญำซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินและจงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้(อำ้งอิงหมำยเหตุประกอบงบขอ้ 
4.4) 

ข้อมูลอ่ืน 
- ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำด
วำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  

- ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจำ้
ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

- ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัคือ               
กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั
หรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

- เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ปี 2560 
ความเห็น 
 รำยงำนของผูบ้ญัชีส ำหรับงบกำรเงินของปี 2560 ตรวจสอบโดยนำงสำวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 6977 จำกบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดัไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข โดยเห็นวำ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุสรุปนโยบำย
กำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยถูกตอ้งตำมท่ีสำระส ำคญัตำมหลกัมำตรำฐำนกำรบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
 
เร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
                ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำร
ร่วมคำ้ จ ำนวน 305.57 ลำ้นบำท และจ ำนวน 344.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงินลงทุนดงักล่ำวมีขอ้บ่งช้ีวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี 
                ผลกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในปี 2560 พบว่ำมีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน จ ำนวน 19.04 ลำ้นบำท 
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะของบริษทัฯ 
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การรับรู้รายได้ 
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 1,762.47 ลำ้นบำท และ 1,779.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดห้ลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเสำเข็มคอนกรีตอดัแรง คำนสะพำน เสำไฟฟ้ำคอนกรีต พ้ืนและผนังคอนกรีตส ำเร็จรูป และให้บริกำร
งำนก่อสร้ำงและติดตั้งผลิตภณัฑด์งักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดเ้น่ืองจำกมีควำมแตกต่ำงของขอบเขตกำรท ำงำนและระยะเวลำใน
กำรส่งมอบในแต่ละสญัญำซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินและจงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้

ข้อมูลอ่ืน 
- ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่ขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำด
วำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  

- ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจำ้
ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

- เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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2)  ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

                                                                                                                                                                                                              
(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10,223 38,430 

 
29,756 

 
10,154 

 
37,962 

 
17,995 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 359,771 438,831 425,225 342,507 438,438 437,716 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน-ส่วนท่ีถึง          
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
30,219 

 
13,991 

 
16,707 

 
30,208 

 
13,991 

 
16,707 

สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 430,912 602,050 477,156 381,387 528,980 477,156 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 82,862 82,530 40,620 21,790 29,210 22,701 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 913,987 1,175,832 989,464 786,046 1,048,581 972,275 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ - - 27,930 - - 27,930 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 62,367 67,248 30,841 62,367 67,248 30,841 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยและ 
  เงินลงทุนทัว่ไป-สุทธิ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
537,206 

- 

 
1,206,768 

- 

 
1,284,624 

- 

 
537,206 
445,337 

 
1,206,768 
445,337 

 
1,284,624 
445,337 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
กำรร่วมคำ้-สุทธิ 

 
271,465 

 
308,761 

 
305,572 

 
322,005 

 
344,250 

 
344,250 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 

2,924,099 
6,922 

996,627 
159,841 
10,384 

2,929,885 
9,437 

996,627 
22,900 

5,430 

2,558,585 
9,241 

996,627 
15,439 
6,840 

1,639,045 
6,922 

1,289,347 
159,367 

9,721 

1,682,647 
9,437 

1,289,347 
21,627 

5,160 

1,705,585 
9,241 

1,289,347 
4,859 
6,690 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,134 1,202 3,921 2,134 1,202 1,992 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,971,045 5,548,258 5,239,620 4,473,451    5,073,023 5,150,696 

รวมสินทรัพย์ 5,885,032 6,724,090 6,229,084 5,259,497 6,121,604 6,122,971 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

                                                            ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 (หน่วย  :  พนับาท)                                                                                                                                  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน                                   
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

593,526 
456,099 

292,736 
624,661 

40,682 
470,904 

380,081 
319,956 

203,496 
515,745 

29,458 
393,374 

เงินรับล่วงหนำ้-ลูกคำ้ทัว่ไป 63,380 100,367 100,611 60,170 100,367 100,611 
เงินรับล่วงหนำ้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง -  21 -  21 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 277 264 239 277 264 239 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 190,515 193,500 432,979 83,709 111,600 386,679 
หน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,140 1,461 4,553 4,140 1,461 3,377 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย-บริษทัยอ่ย - - - 176,307 202,870 262,005 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,167 12,438 9,870 7,314 12,065 9,687 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,316,104 1,225,427 1,059,859 1,031,954 1,147,868 1,185,451 

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

      

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิ 175 452 728 175 452 728 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ 705,731 815,819 277,105 107,600 191,309 - 
หน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 54,614 36,322 27,626 50,774 34,339 26,437 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 59 59 59 59 59 59 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 760,579 852,652 305,518 158,608 226,159 27,224 

รวมหนี้สิน 2,076,683 2,078,079 1,365,377 1,190,562 1,374,027 1,212,675 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั (มหำชน)                                                                         แบบแสดงรำบกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) 

 

102 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

                                                                                                                                                                               (หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

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

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

ทุนที่ออกและเรียกช ำระแลว้ – หุน้สำมญั 
- 5,397,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บำท ในปี 
2560 
- 5,562,877,189 หุน้ หุน้ละ 0.85 บำท ในปี 
2558และ 2559 

4,588,196 4,588,196 4,588,196 4,588,196 4,588,196 4,588,196 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัซ้ือคืน 
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

    - จดัสรรเพื่อส ำรองตำมกฎหมำย 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 
    - จดัสรรเพ่ือกำรซ้ือหุน้คืน  - - - - - - 
    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (322,415) (46,125) 102,415 (59,656) 83,336 183,772 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สำมญั       
(165,000,000 หุน้ หุน้ละ 0.55 บำท)  - - - - - - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (611,418) (62,099) 4,447 (593,515) (57,867) 4,418 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 3,788,273 4,613,883 4,828,968 4,068,935 4,747,576 4,910,296 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 20,076 32,128 34,739 - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,808,349 4,646,011 4,863,707 4,068,935 4,747,576 4,910,296 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,885,032 6,724,090 6,229,084 5,259,497 6,121,604 6,122,971 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
รายได้       

รำยไดจ้ำกำรขำยและบริกำร 2,034,440 1,948,014 1,762,468 1,874,934 1,948,024 1,779,933 
รำยไดอ่ื้น 32,950 28,148 23,351 46,967 45,569 38,228 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ -  280 -  30,129 
รำยไดเ้งินปันผลรับ 23,357 2,409 - 23,357 2,409 - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนทัว่ไป - 42,000  - 42,000  
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (24,658) 8,510 (84,580) - - - 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,152 462 2,243 188 266 - 
ดอกเบ้ียรับ 171 152 743 245 302 701 

รวมรายได้ 2,067,412 2,029,695 1,704,505 1,945,691 2,038,570 1,848,991 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขำย (2,004,252) (1,913,979) (1,612,479) (1,802,668) (1,912,095) (1,626,291) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (42,330) (47,282) (52,764) (41,828) (47,087) (52,764) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (201,168) (145,984) (117,166) (176,127) (115,882) (98,091) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -   -  (19,043) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน -  -   (152) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร (38,397) (23,812) (26,190) (27,295) (23,812) (26,191) 

รวมค่าใช้จ่าย (2,286,147) (2,131,057) (1,808,600) (2,047,918) (2,098,876) (1,822,532) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้ (218,735) (101,362) (104,095) (102,227) (60,306) 26,459 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (69,469) (41,935) (16,338) (40,363) (41,327) (31,258) 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ 3,246 (8,910) 14,718 2,982 1,197 (1,900) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (284,958) (152,207) (105,715) (139,608) (100,436) (6,699) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

ผลก ำไร (ขำดทุน)จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (535,649) (62,285) 109,972 (535,649) (62,285) 109,972 

ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

(13,670) (4,260) 1 
 

- - - 

รวม (549,320) (66,545) 109,973 (535,649) (62,285) 109,972 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

 
(3,384) 

 
1,057 

 
2,617 

 
(3,384) 

 
- 

 
2,617 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัของบริษทัร่วม-สุทธิทำงภำษี 

- - 758 - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (837,662) (217,695) 7,633 (678,641) (162,720) 105,890 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (272,906) (149,597) (105,454) (139,608) (100,436) (6,699) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (12,052) (2,610) (261) - - - 

 (284,958) (152,207) (105,715) (139,608) (100,436) (6,699) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (825,610) (215,085) 7,894 (678,641) (162,720) 105,890 
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ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (12,052) (2,610) (261) - - - 

 (837,662) (217,695) 7,633 (678,641) (162,720) 105,890 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        

ขั้นพื้นฐำน (0.05056) (0.02771) (0.01954) (0.02586) (0.01861) (0.00124) 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559 

      (หน่วย  :  พนับาท)   

                                                                                                                                                               ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 

    
 

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 

ทุนที่ออก 
 

ส่วนเกนิ 

 
ส่วนเกนิ
มูลค่า 

  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 

 

  
รวมส่วนของ 

 
ส่วนได้เสีย  

งบการเงนิรวม 

และช าระ
แล้ว 

 

มูลค่าหุ้น
สามัญ 

 

หุ้นสามัญ
ซ้ือคืน 

 

ส ารอง
ตาม

กฎหมาย 
 

จัดสรร
เพ่ือการซ้ือ
หุ้นคืน 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
- หุ้นสามัญ 

ก าไร
ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกดิขึน้

จริง 
ของ

หลกัทรัพย์
เผ่ือขาย 

ส่วนปรับปรง
จากการแปลง
ค่างบการเงนิ 
ที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษทั
ใหญ่ 

ที่ไม่อยู่ใน 
อ านาจ
ควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 
กำรลดทุนเน่ืองจำกกำรซ้ือหุ้นคืน 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเพ่ิมข้ึน 
จดัสรรเพ่ือกำรซ้ือหุ้นคืน 

(140,249) 
- 
- 

- 
- 
- 

49,179 - 
- 
- 

- 
- 

(91,070) 

- 
- 

91,070 

91,070 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
35,000 

- 

- 
35,000 

- 
รำยกำรกบัผูถื้อหุ้น (140,249) - 49,179 - (91,070) 91,070 91,070 - - - - 35,000 35,000 
ขำดทุนส ำหรับปี - - - - - (105,454) - - - - (105,454) (261) (105,715) 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - -  3,375  109,972 1 109,973 113,348 - 113,348 
ก ำไร  (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - - (102,079) - 109,972 1 109,973 7,894 (261) 7,633 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 
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      (หน่วย  :  พนับาท)   

                                                                                                                                                               ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 

    
 

 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 

ทุนที่ออก 
 

ส่วนเกนิ 

 
ส่วนเกนิ
มูลค่า 

  
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 

 

  
รวมส่วนของ 

 
ส่วนได้เสีย  

งบการเงนิรวม 

และช าระ
แล้ว 

 

มูลค่าหุ้น
สามัญ 

 

หุ้นสามัญ
ซ้ือคืน 

 

ส ารอง
ตาม

กฎหมาย 
 

จัดสรร
เพ่ือการซ้ือ
หุ้นคืน 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
- หุ้นสามัญ 

ก าไร
ขาดทุนที่ยงั
ไม่เกดิขึน้

จริง 
ของ

หลกัทรัพย์
เผ่ือขาย 

ส่วนปรับปรง
จากการแปลง
ค่างบการเงนิ 
ที่เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษทั
ใหญ่ 

ที่ไม่อยู่ใน 
อ านาจ
ควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 
ขำดทุนส ำหรับปี - - - - - (149,597) - - - - (149,597) (2,611) (152,208) 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - - -             1,057 - (62,285) (4,260) (66,545) (65,488) - (65,488) 
ก ำไร  (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - - (148,540) - (62,285) (4,260) (66,545) (215,085) (2,611) (217,695) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 

              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 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 
ขำดทุนส ำหรับปี - - - -  (272,906)  - - - (272,906) (12,052) (284,958) 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - -  (3,384)  (535,650) (13,670) (549,320) (552,704) - (552,704) 
ก ำไร  (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - -  (276,290)  (535,650) (13,670) (549,320) (825,610) (12,052) (837,662) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 4,588,196 71,131 49,179 13,600  (322,415)  (593,516) (17,902) (611,418) 3,788,273 20,076 3,808,349 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559   

       (หน่วย  :  พนับาท)  
       องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูคล่า 

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม หุ้นทุนซ้ือคืน ก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่
เกดิขึน้จริง 

รวม 
 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และช าระ
แล้ว 

มูลค่าหุ้น
สามัญ 

หุ้นสามัญซ้ือ
คืน 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

จัดสรรเพ่ือการซ้ือ
หุ้นคืน 

ยังไม่ได้จัดสรร 
- หุ้นสามัญ 

ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 4,728,445 71,131 - 13,600 91,070 96,784 (91,070) (105,554) 4,804,406 
กำรลดทุนเน่ืองจำกกำรซ้ือหุ้นคืน (140,249) - 49,179 - - - 91,070 - - 
จดัสรรเพ่ือกำรซ้ือหุ้นคืน - - - - (91,070) 91,070 - - - 
รำยกำรกบัผูถื้อหุ้น (140,249) - 49,179 - (91,070) 91,070 91,070 - - 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี -  - - - (6,699) - - (6,699) 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  - - - 2,617 - 109,972 112,589 
ก ำไร  (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - - (4,082) - 109,972 105,890 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 183,772 - 4,418 4,910,296 
          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 183,772 - 4,418 4,910,296 
ขำดทุนส ำหรับปี -  - - - (100,436) - - (100,436) 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -  - - - - - (62,285) (62,285) 
ก ำไร  (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - - (100,436) - (62,285) (162,720) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 83,336 - (57,867) 4,747,575 
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       (หน่วย  :  พนับาท)  
       องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 
ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูคล่า 

 ก าไร (ขาดทุน) สะสม หุ้นทุนซ้ือคืน ก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่
เกดิขึน้จริง 

รวม 
 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และช าระ
แล้ว 

มูลค่าหุ้น
สามัญ 

หุ้นสามัญซ้ือ
คืน 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

จัดสรรเพ่ือการซ้ือ
หุ้นคืน 

ยังไม่ได้จัดสรร 
- หุ้นสามัญ 

ของหลักทรัพย์เผ่ือขาย 
  

          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 83,336 - (57,867) 4,747,575 
ขำดทุนส ำหรับปี - - - - - (139,608) - - (139,608) 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - - - - (3,384) - (535,649) (539,033) 
ก ำไร  (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - - - (142,992) - (535,649) (678,641) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - (59,656) - (593,516) 4,068,935  
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  
       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ (288,205) (143,297) (120,434) (142,590) (101,633) (4,799) 
ปรับปรุงดว้ย       
ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี 112,456 77,401 61,066 70,953 69,507 61,003 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - (35) 2 - (35) 2 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
กิจกำรร่วมคำ้ 

24,658 (8,510) 84,580 - - - 

เงินปันผลรับ - - - - - - 
ค่ำเผือ่ (กลบัรำยกำรค่ำเผือ่) หน้ีสงสัยจะสูญ 20,523 2,611 7,750 20,523 2,611 7,750 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนทัง่ไป - (42,000) - - (42,000) - 
ค่ำเผือ่ (กลบัรำยกำรค่ำเผือ่) สินคำ้ท่ีลำ้สมยัและ
เสียหำย 

21,572 24,081 (868) 12,730 24,081 (868) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 22,245  19,043 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 6,864 3,580 14 5,943 3,571 14 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ถำวร 

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

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย - 512 15 - 512 15 
ค่ำเผือ่หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 17,467 8,783 7,478 15,674 7,869 5,180 
ดอกเบ้ียรับ (171) (152) (743) (245) (302) (701) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 69,469 41,934 16,338 40,363 41,326 31,258 
เงินปันผลรับ (23,357) (2,409) - (23,357) (2,409) - 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการด าเนินงานก่อน
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 
    

(38,726) (37,500) 54,918 22,237 3,098 87,768 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)       
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 62,441 (15,808) 81,639 79,311 (2,924) 71,052 
สินคำ้คงเหลือ 147,012 (154,551) (95,452) 133,022 (81,480) (95,452) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (1,796) (41,933) (18,844) 7,420 (6,531) (1,764) 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน (15,250) (34,100) (2,174) (15,239) (34,100) (2,174) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (932) 2,719 516 (932) 791 516 
หนี้สินด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
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       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (134,857) 162,306 8,615 (193,939) 122,385 147 
เงินรับล่วงหนำ้-ลูกคำ้ทัว่ไป (36,987) (244) 25,336 (40,198) (244) 25,336 
เงินรับล่วงหนำ้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - (21) (2,563) - (21) (2,564) 
หน้ีสินภำระผลประโยชน์พนกังำน (1,795) (2,760) (3,285) (1,795) (2,760) (3,285) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,270) 2,567 2,520 (4,751) 2,378 2,342 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 49 - - 49 
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด าเนินงาน (25,160) (119,323) 51,275 (14,864) 592 81,971 
รับคืนภำษีเงินได ้ - 6,178 20,195 - 6,178 20,195 
จ่ำยดอกเบ้ีย (72,738) (56,842) (27,032) (39,781) (38,097) (34,574) 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (4,954) (5,281) (2,913) (4,560) (5,160) (2,763) 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (102,852) (175,268) 41,525 (59,205) (36,488) 64,829 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้จ ำกดัในกำรใชล้ดลง - 27,930 37,170 - 27,930 37,170 
เงินฝำกประจ ำลดลง - - 50,001 - - 50,001 
เงินลงทุนจ่ำยในบริษทัยอ่ย - - - - - (165,000) 
จ่ำยเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - -  (23,650) - 
รับช ำระเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - -  23,650 - 
รับเงินจำกกำรขำยเงินลงทุนทั้วไป - 42,000 -  42,000 - 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (73,711) (366,495) (445,300) (30,603) (44,321) (264,549) 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (70) (440) (4,720) (70) (440) (4,720) 
รับเงินปันผล 23,357 2,409 - 23,357 2,409 - 
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร 57 - 280 57 - 130,280 
รับดอกเบ้ีย 171 175 791 245 325 750 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (50,196) (294,422) (361,778) (7,014) (27,902) (216,068) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

300,790 252,090 (78,489) 
 

176,585 
 

174,074 
 

28,326 
จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (180,000) (149,500) (78,000) (111,600) (103,200) (78,000) 
รับเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 68,390 448,734 503,976 - 19,431 180,569 
จ่ำยช ำระเจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ (64,106) (72,705) (90,688) -  (16,720) 
รับเงินกูย้มืจำกบริษทัยอ่ย - - - (26,311) (61,500) - 
จ่ำยช ำระหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน (264) (251) (310) (264) 251) (310) 
เงินสดจ่ำยซ้ือหุน้-หุน้สำมญั - - - - - - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเพ่ิมข้ึน - - 35,000 - - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 124,810 478,368 291,489 38,410 28,553 113,865 
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       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 

32 (4) 1 - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

(28,207) (8,674) (28,761) (27,808) (19,968) (37,372) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 38,430 29,756 58,517 37,962 17,994 55,366 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 10,223 38,430 29,756 10,154 37,962 17,995 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม       
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด       
- ซ้ือสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
- ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกหลกัทรัพย์
เผือ่ขำย 
- ซ้ือสินทรัพยถ์ำวรโดยยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 

- 
(669,562) 

 
32,283 

- 
(77,856) 

 
64,106 

658 
137,465 

 
72,705 

- 
(669,562) 

 
- 

 
(77,856) 

 
- 

658 
137,465 

 
- 

-โอนสินคำ้คงเหลือเป็นสินทรัพย ์ 2,554 5,575 6,721 1,840 5,575 6,721 
-ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

(4,231) - 3,272 (4,231) - 3,272 

ค่ำโอนท่ีดินจำกกำรขำยคำ้งจ่ำย - - - - - 4,251 
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สรุปอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

 
หน่วย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

อตัราสภาพคล่อง        
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 0.69 0.96 0.92 0.76 0.91 0.81 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.30 0.40 0.43 0.37 0.43 0.38 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 5.10 4.51 3.75 4.80 4.45 3.73 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 71.64 80.95 97.33 76.01 82.08 97.86 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 3.88 3.55 3.72 3.96 3.80 3.75 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 94.06 102.74 98.12 92.16 96.03 97.33 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ีกำรคำ้ เท่ำ 3.71 3.49 3.38 4.31 4.21 4.06 
ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ีย วนั 98.41 104.30 107.99 84.61 86.77 89.90 
วงจรเงินสด วนั 67.29 79.39 87.46 83.57 91.34 105.29 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร 

       

อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 1.48 1.75 8.82 3.85 1.84 8.94 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % (12.95) (7.79) (2.03) (6.42) (5.22) 0.80 
อตัรำก ำไรสุทธิ % (13.62) (7.50) (5.86) (7.18) (4.93) (0.36) 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) % (7.48) (3.28) (2.18) (3.43) (2.12) (0.14) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

       

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % (4.84) (2.26) (0.08) (2.65) (1.64) 0.73 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร % (7.26) (3.87) 0.76 (4.76) (3.37) 2.56 
อตัรำหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.35 0.29 0.30 0.36 0.32 0.31 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ        
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ำ 0.55 0.45 0.28 0.29 0.29 0.25 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ (3.15) (2.42) (6.37) (2.53) (1.46) 0.85 
ข้อมูลต่อหุ้น        
มูลค่ำหุน้ตำมบญัชี บำท 0.05 0.86 0.89 0.03 0.88 0.91 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุน้ บำท (0.05) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02) (0.00) 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
14.1 ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 
ผลการด าเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  งบกำรเงินรวมมีผลขำดทุน
สุทธิ 284.96  ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขำดทุน 152.21  ลำ้นบำท บริษทัฯ มีผลประกอบกำร
ขำดทุนเพ่ิมข้ึน จ ำนวน 132.75 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

หน่วย : ล้านบาท  ปี 2562  ปี 2561 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รำยได ้ 2,034.44 1,948.01 86.43 
ตน้ทุนขำย (2,004.25) (1,913.98) 90.27 
ก าไรขั้นต้น 30.19 34.03 (3.84) 
รำยไดอ่ื้น 57.63 73.17 (15.54) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษทัร่วมและร่วมคำ้ (24.66) 8.51 (33.17) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (281.90) (217.08) 64.82 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (69.47) (41.93) 27.54 
ภำษีเงินได ้รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) 3.25 (8.91) (12.16) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (284.96) (152.21) 132.75 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม  2,034.44 ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน    
จ ำนวน 86.43 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 4.44  ในปี 2562 บริษทัฯมีรำยไดล้ดลง จ ำนวน 73.09 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีกำรส่งมอบงำนเพ่ิมข้ึน เป็นจ ำนวน 159.52 ลำ้นบำท ซ่ึงเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนท่ีเร่ิมรับรู้รำยไดใ้นไตรมำส 4/ 2561 และบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง รับรู้รำยไดใ้น ไตรมำส 2 /2562 

2. รำยไดอ่ื้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรขำยเงินลงทุนทั่วไป แต่มีรำยได้เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนเผื่อขำย 
จ ำนวน 23.36 ลำ้นบำท  

3. ตน้ทุนขำย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำยรวมจ ำนวน  2,004.25 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนจ ำนวน 90.27 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 4.72 ตน้ทุนขำยท่ีเพ่ิมข้ึนแปรผนัตำมรำยได้จำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนกำรผลิตสูง เน่ืองจำกยงัผลิตไม่เตม็ก ำลงักำรผลิตตำมท่ีคำดกำรไว ้ 

4. ก ำไรขั้นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีก ำไรขั้นตน้ จ ำนวน  30.19 ลำ้นบำท  ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน   
3.84 ลำ้นบำท  คิดเป็นอตัรำร้อยละ 11.31  เน่ืองจำกบริษทัย่อยยงัผลิตไม่เต็มก ำลงักำรผลิต จึงท ำให้มีตน้ทุนกำรผลิตสูง 
ส่งผลใหก้ ำไรขั้นตน้ลดลง  

5. ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยขำย จ ำนวน 42.33 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 
4.95 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 10.48    

6. ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร จ ำนวน  201.17 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปี
ก่อนจ ำนวน 55.18 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 37.81 เน่ืองจำกบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน 16 ลำ้นบำท 
และบนัทึกผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมข้ึนจำกกำรท ำงำนครบ 20 ปีข้ึนไป ไดรั้บชดเชยค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั จ ำนวน 
7.60 ลำ้นบำทบริษทัย่อยมีค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนและบริหำรเพ่ิมข้ึนอีก จ ำนวน 24  ลำ้นบำท  ซ่ึงในปี 2561 ค่ำใชจ่้ำย
บริหำรบำงส่วนบนัทึกในสินทรัพยเ์พ่ือกำรก่อสร้ำงโรงงำน 

7. ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทำงกำรเงินจำกเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน และตัว๋สญัญำใชเ้งิน จ ำนวน   
69.47 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน จ ำนวน 27.53 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.66 ซ่ึงในปี 2561 
ตน้ทุนทำงกำรเงินบำงส่วนบนัทึกในสินทรัพยเ์พ่ือกำรก่อสร้ำงโรงงำน 

8. ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

ปี 2562 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท แมคทริค จ ำกัด(มหำชน) จ ำนวน 7.34 ล้ำนบำทและ 
Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ไดรั้บส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวน 32 ลำ้นบำท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุน
จ ำนวน  24.66 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
จ ำนวน 23.25 ลำ้นบำทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  มีส่วนแบ่งขำดทุน จ ำนวน 14.74 ลำ้นบำท    

9.   ผลประโยชน์(ค่ำใชจ่้ำย)ทำงภำษี 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์(ค่ำใช้จ่ำย)ทำงภำษีท่ีเกิดจำกผลประโยชน์
พนกังำนซ่ึงต่ำงจำกปีก่อนท่ีมีกำรปรับปรุงกลบัรำยกำรภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของส่วนแบ่งขำดทุนของบริษทัร่วม จ ำนวน 
10.11 ลำ้นบำท   
 
ฐานะการเงนิ 

          (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม 5,890,353 6,724,090 (833,737) (12.40) 
หน้ีสินรวม 2,076,683 2,078,079 (1,396) (0.07) 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,813,670 4,646,011 (832,341) (17.92) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 5,890.35  ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ลดลง จ ำนวน 833.74 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 12.40 เน่ืองจำก 
1) บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรลดลง จ ำนวน 28.21 ล้ำนบำท ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกนัลดลง จ ำนวน 79.06 ลำ้นบำท  
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2)  มีสินคำ้คงเหลือลดลงจ ำนวน 171.14 ลำ้นบำท จำกกำรกำรชะลอตวัของโครงกำรภำคเอกชน ส่งผลให้เกิด
กำรชะลอในกำรส่งมอบงำน 

3) เงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไป มีหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (MILL) มูลค่ำลดลงจำกปีก่อน 669.56  
ลำ้นบำท เกิดจำกกำรเปรียบเทียบรำคำตลำด หุ้นละ 0.69 บำทต่อหุ้น ในปีน้ี กบัรำคำตลำด หุ้นละ 1.07 บำท
ต่อหุน้ ในปีก่อน  

4)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ มีเงินลงทุนในบริษทั WIT&MCTRIC มีมูลค่ำลดลง จ ำนวน 31.97 
ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรบนัทึกส่วนแบ่งผลขำดทุน    

5) จำกกำรท่ีหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (MILL) มีมูลค่ำลดลงมีผลท ำให้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพ่ิมข้ึน 
จ ำนวน 136.94 ลำ้นบำท 

หนีสิ้น 
หน้ีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  มีจ ำนวน 2,076.68 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 1.39  

ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.07 เม่ือเปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 
1.หน้ีสินหมุนเวยีนรวมเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 90.68 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
1.1) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้น (PN) จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 593.53 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวด 
        เดียวกนัของปีก่อน จ ำนวน 300.79 ลำ้นบำท  
1.2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนจ ำนวน 456.10 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จ ำนวน 168.56 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกเจำ้หน้ีซ้ือวตัถุดิบและเจำ้หน้ีค่ำแรงจำ้งเหมำ 
1.3) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินรับล่วงหนำ้ลูกคำ้ทัว่ไปจ ำนวน 63.38 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อน 
       จ ำนวน 36.99 ลำ้นบำท 
2. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวมลดลงจ ำนวน 92.07 ลำ้นบำท มีรำยละเอียดดงัน้ี 
2.1) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินกูร้ะยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 705.73 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนั

ของปีก่อนจ ำนวน 110.09 ลำ้นบำท มำจำกกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวทั้งจ ำนวน 
2.2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนจ ำนวน 54.61 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จ ำนวน 18.29 ลำ้นบำท 
2.2) มีหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน 8.69 ลำ้นบำท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  มีจ ำนวน 3,813.67 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 832.34 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 17.92 และบริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยลดลง
เน่ืองจำกมูลค่ำรำคำตลำดลดลงส่งผลท ำให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงตำมจ ำนวน 547.38 ล้ำนบำท รวมทั้ งรับรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2562 ท่ีมีผลขำดทุนท ำให้ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงในงวดน้ีจ ำนวน 284.96 ลำ้น
บำท 

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 

 บริษทัฯ มีสัญญำขำยสินคำ้และให้บริกำรกบัลูกคำ้ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคำ้หรือยงัไม่ไดส่้งมอบงำนบริกำร
เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,916 ลำ้นบำท บริษทัฯ สำมำรถส่งมอบสินคำ้หรืองำนบริกำรไดต้ำมก ำหนดวนัท่ีในระบุในสัญญำหรือท่ี
ตกลงร่วมกนักบัลูกคำ้ไดต้ำมก ำหนด ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
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 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีธนำคำรออกหนังสือค ้ำประกนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมสัญญำและกำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวนเงินรวม 312,998 ลำ้นบำท พร้อมทั้งไดน้ ำท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงของบริษทัฯ ไปเป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้ำประกนัดงักล่ำว เป็นกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำโรงงำนและรถยนต ์จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได้ จ ำนวน 35.82 ลำ้นบำท  สัญญำเช่ำโรงงำนดังกล่ำวเป็นโรงงำนผลิตสินค้ำท่ีใช้ด ำเนิน
ตำมปกติของธุรกิจของบริษทั  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและอ่ืนๆจ ำนวนท่ีใชไ้ปจ ำนวน  2,000.66  ลำ้นบำท ทั้งมีกำรจด
จ ำนองท่ีดินบำงส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง เป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั เป็นกำรด ำเนินงำนตำมปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัมีภำระผกูพนัจำกกำรออกหนงัสือค ้ำประกนั (stand by letter of credit) กบัธนำคำรแห่งหน่ึงร่วมกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 5.83 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของกิจกำรร่วมคำ้ วงเงินดงักล่ำว ค ้ำ
ประกนัโดยหุน้สำมญัของบริษทัท่ีถืออยูใ่น Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
ในปี 2563 คำดวำ่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยงัคงชะลอตวั จำกผลกระทบระดบัหน้ีครัวเรือนและปริมำณ

อุปทำนอำคำรชุดคงคำ้งท่ียงัคงอยูใ่นระดบัสูง น่ำจะส่งผลให้ตลำดกำรก่อสร้ำงโดยรวมยงัคงชะลอตวัอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งไร
ก็ตำม จำกสภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมท่ียงัคงรุนแรง บริษทัจะยงัคงมุ่งสร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำวผ่ำนกล
ยทุธ์ต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรรักำระดบัมำตรฐำนของผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยู ่กำรขยำยไลน์ธุรกิจเพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคำ้ไดเ้พ่ิมมำก
ข้ึน ตลอดจนมองหำโอกำสและวธีิกำรลดตน้ทุนกำรผลิตเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกปัจจยัตน้ทุนวตัถุดิบ และกำรลดและควบคุม
ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทัฯ  ขอรับรอง
วำ่ ขอ้มูลควำมดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวำ่ 

1. งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว 

3. บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว  และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรจดัรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในกำรน้ีเพือ่เป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้  บริษทัฯ 
ได้มอบหมำยให้นำยวุฒิชัย เศรษฐบุตรเป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีช่ือของ          
นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตรก ำกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้
                    

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

1. นำยธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมกำร -ลงนาม- 

2. นำยวฒิุชยั เศรษฐบตุร กรรมกำร -ลงนาม- 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

นำยวฒิุชยั  เศรษฐบตุร กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทั -ลงนาม- 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
รำยช่ือคุณวฒิุ และประวติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศำสตรำจำรยกิ์ตติคุณ 
ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
ประธำนกรรมกำร/  
กรรมกำรอิสระ 
25 เมษำยน พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอกทำงกฎหมำยมหำชน (เกียรติ

นิยมดีมำก)  (มหำวิทยำลยัปำรีส 10) 
 ปริญญำชั้นสูงทำงกฎหมำยมหำชน (เกียรติ

นิยมดี) (มหำวิทยำลยัปำรีส 10) 
 ปริญญำชั้นสูงทำงกฎหมำยปกครอง 

(มหำวิทยำลยัปำรีส 2) 
 เนติบณัฑิตไทย (ส ำนกัอบรมศึกษำ

กฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตสภำ) 
 นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

(จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั) 
 

ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

 หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม
ระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 15 ส ำนกังำนศำล
ยติุธรรม 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. นำมยง เทอร์มินอล  

2550 – ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร/
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอย ี 

2550 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. โกลว ์พลงังำน  
ปัจจุบนั กรรมกำร สภำสถำบนัพระปกเลำ้ 
ปัจจุบนั รำชบณัฑิต รำชบณัฑิตยสถำน 
ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรกฤษฎีกำ 

คณะท่ี 13 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ปัจจุบนั กรรมกำรพฒันำกฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำ ส ำนกังำนกองทุนส่งเสริม

วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวตักรรม 
ปัจจุบนั กรรมกำร สภำมหำวิทยำลยัศิลปำกร 
ปัจจุบนั กรรมกำร สภำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
ปัจจุบนั นำยกสมำคม มหำวิทยำลยัรำชภฎัสงขลำ 

ปัจจุบนั คณะกรรมกำรขบัเคล่ือน
กำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวตักรรม 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

 
 

 
 
 

  หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (วตท)  รุ่นท่ี 8  
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน  

 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่น 4111 

 
 
 

 
 

วิทยำศำสตร์ วิจยั และ
นวตักรรม 

2557 – 2558 รองประธำนสภำปฏิรูป
แห่งชำติคนท่ี 1 

สภำปฏิรูปแห่งชำติ 

      2557 – 2558 ประธำนคณะกรรมำธิกำร
ยอร่ำงรัฐธรรมนูญ 

 

      2549 – 2557 เลขำธิกำรสถำบนั
พระปกเกลำ้ 

สถำบนัพระปกเกลำ้ 

      2546 – 2549 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
      2546 – 2557 กรรมกำร ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
2. นำยโสภณ ผลประสิทธ์ิ 

รองประธำนกรรมกำร/ 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลควำม
เส่ียง/ กรรมกำรอิสระ 
5 มีนำคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

68 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ประกำศนียบตัรชั้นสูงกำรบริหำรงำน

ภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นท่ี 6 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 

 ระดบัปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
(สำขำกำรจดักำรทัว่ไป) 

 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ระดบัปริญญำตรีวศบ.โยธำสุขำภิบำลและ
ส่ิงแวดลอ้ม, Mapua Institute of 
Technology ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั รองประธำนกรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  
 

ปัจจุบนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั
ผูท้รงคุณวุฒิ 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยี 
มหำนคร 

ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ.  มิลลค์อน สตีล 
2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสำหกรรม 

กระทรวงอุตสำหกรรม 
2555 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม 

2553 ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง ส ำนกังำนปลดักระทรวง
อุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม 

2551 รองอธิบดี กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

กระทรวงอุตสำหกรรม 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นำยธิติพงศ ์ตั้งพนูผลวิวฒัน์ 
กรรมกำร/  
ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
4 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 

41 คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 ปริญญำโท M.Sc. in Engineering Business 

Management, Warwick University, UK 
 ปริญญำตรี B.S. in Business 

Administrative, Walter A. Hass School of 
Business, University of California at 
Berkeley 

 
ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 
 
 

 
16.40% 

ถือหุ้นจ ำนวน 
885,486,000

หุ้น 
 

ไม่มี ปัจจุบนั กรรมกำร/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/ 
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. เซเวน่ ไวร์  
ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร General Engineering Mauritius 

Limited  
ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ 
ปัจจุบนั กรรมกำร Siam Rubber Industry Co.,Ltd 

2557 – 2558 กรรมกำร บจก. เวิลดไ์วร์โปรเซสซ่ิง  
2554 – 2556 President Millcon Steel Industries Plc. 
2555 – 2556 กรรมกำร Million Miles Co.,Ltd 
2552 – 2556 President Millcon BurapaCo.,Ltd 

4. ดร.ธวชั  อนนัตธ์นวณิช 
กรรมกำร /กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำร/ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียง 
26 มีนำคม พ.ศ. 2556 

41 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำเอกวิศวกรรมโยธำ University of 

California, Berkeley, CA 
 ปริญญำโทวิศวกรรมโยธำ University of 

California, Berkeley, CA 

ไม่มี ไม่มี 2556 – 2562 กรรมกำรบริษทั/  
กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร/ กรรมกำรก ำกบั
ดูแลควำมเส่ียง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

2558 – 2562 กรรมกำร บจก. เซเวน่ ไวร์  
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

(ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
บริษทั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 
2562) 

 ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

รุ่นท่ี 105/2013 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certificate Program รุ่น
ท่ี 193/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Risk Management Program for 
Corporate Leader (RCL) รุ่นท่ี 3/2016 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

2558 – 2562 กรรมกำร General Engineering Mauritius 
Limited 

2556 – 2562 กรรมกำร บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ 

2556 – 2562 กรรมกำร บมจ. แมคทริค  
2557 – 2558 กรรมกำร Millcon Engineering  Limited 
2557 – 2558 กรรมกำร Wisdom Tree Investment (S) 

PTE.Limited 
2556 – 2558 กรรมกำร บจก. ซนัเทค เมทลัส์ 
2556 – 2558 กรรมกำร บจก.  เวิลดไ์วร์ โปรเซสซ่ิง 
2552 – 2556 Project Director U and O Corporation, Ltd., 

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

5. นำยสุชำติ บุญบรรเจิดศรี 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 
2 ตุลำคม พ.ศ. 2557 
(ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
บริษทั เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 
2562) 

60 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท (MBA) สำขำกำรเงิน (ทุน

ธนำคำรกสิกรไทย) Wharton School, 
University of Pennsylvania, USA 

 ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์  สำขำปริมำณ
วิเครำะห์ (เกียรตินิยม)จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั กรรมกำร บมจ. ไพลอน จ ำกดั  
2557 – 2562 ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

บมจ. สำล่ี พร้ินทต้ิ์ง 

ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. ดำร์คฮอร์ส  ดีเวลลอปเมน้ท ์
ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร มูลนิธิ อีดีพี 
ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์  
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Certification Program 

รุ่นท่ี 19 ปี 2545 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 
13 ปี 2549 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 

ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่  
ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. สวนส้มเชียงดำว  
ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. แพรคติคมั เอน็จิเนียร่ิง  
ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร บจก. บริหำรสินทรัพย ์ไนท ์คลบั 

แคปปิตอล 
2555 – 2559 อนุกรรมกำรพิจำรณำ

หลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำร
ทุน และกำรบริหำรกิจกำร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) 

2554 – 2554 ประธำนกรรมกำร บมจ. ทีโอที   
6. 
 

นำยวิรัช มรกตกำล 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/  

52 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 Management Science, Virginia 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

 กรรมกำรอิสรั 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นประธำน 

 Polytechnic Institute and State University 
 ปริญญำตรีสถิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรติ 

  ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

บจก. เน็คซ ์แคปปิตอล  

 กรรมกำรตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 26  นิยม) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ตน้ไร้ขอ้  
 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
  

ประวตัิการอบรม 
  ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 
บมจ. อกัษรเอด็ดูเคชัน่  

    หลกัสูตรวิทยำลยัตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี    2561 – 2562 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั 
   26/2018 สมำคมวิทยำลยัตลำดทุน (CMA) 

  หลกัสูตร Board Nomination and 
Compensation (BNCP) รุ่นท่ี 5/2018  

  2561 - 2562 ประธำนกรรมกำร/ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

KTZ Ruby Hill Securities Company 

Limited ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์ 

   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั   2559 – 2561 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร ธนำคำร ซีไอเอม็บีไทย จ ำกดั  
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

   ไทย (IOD)    ใหญ่ (มหำชน) 
    หลกัสูตร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นท่ี 16/2016 สมำคม
บริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA) 

 หลกัสูตร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นท่ี 18/2015 สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification (DCP) รุ่น
ท่ี 190/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

  2552 – 2558 รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 

บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี  

7. นำงพรรณี จำรุสมบติั 
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ 
2 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 

63 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท รัฐศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำ

กำรเมืองกำรปกครอง มหำวิยำลยัสุโขทยั
ธรรมำธิรำช 

 ปริญญำตรี นิเทศศำสตร์บณัฑิต สำขำ
ส่ือสำรมวลชน (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 
 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั รองประธำน สภำวฒันธรรมไทยจีน และส่งเสริม
ควำมสมัพนัธ์ 

ปัจจุบนั กรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลยัพระจอมเกลำ้           
พระนครเหนือ 

ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

2557 – 2558 สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ สภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) 
2552 เลขำนุกำรรัฐมนตรีวำ่กำร

กระทรวงอุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

2551 ท่ีปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม 

กระทรวงอุตสำหกรรม 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2551 อนุกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนของ BOI 

BOI 

2551 กรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 
(สสว.) 

ส ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดยอ่ม (สสว.) 

- รองเลขำธิกำร  สมำคมเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ไทย-จีน 

- คณะท ำงำน สภำท่ีปรึกษำ
เศรษฐกิจ และควำมมัน่คง
แห่งชำติ ฝ่ำยวิชำกำร 

- 

2550 รองเลขำธิกำร 
นำยกรัฐมนตรี 

- 

2549 สมำชิกวฒิุสภำ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ 

- 

2548 กรรมกำรผูจ้ดักำร  บจก.โตโยตำ้ พำวิลเล่ียม ระยอง 
- กรรมกำรผูจ้ดักำร  บจก. ออฟเฟอร์ เซอร์วิส  

8. ดร.วิชญะ เครืองำม 
กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี/ กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำร
อิสระ 

38 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 นิติศำสตร์ดุษฎีบณัฑิต (J.S.D.) 

มหำวิทยำลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์
 นิติศำสตร์มหำบณัฑิต (LL.M.)     

มหำวิทยำลยัแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย ์
 นิติศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั  กรรมกำร/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ ประธำน
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี/ กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

 2 ตุลำคม พ.ศ. 2557  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร/ กรรมกำร บมจ. นำมยง เทอร์มินลั 
   ประวตัิการอบรม 

 หลกัสูตรประกำศนียบตัร Role of 
Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 42 ปี 2561
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั 

   ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรร
หำ พิจำรณำค่ำตอบแทน 
และก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี/ 
กรรมกำรอิสระ 

 

   ไทย (IOD) 
 หลกัสูตรประกำศนียบตัร Corporate 

Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 6 
ปี 2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

  2562 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและ
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

บล. เออีซี จ  ำกดั (มหำชน) 

    หลกัสูตรประกำศนียบตัร Advanced Audit 
Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 22 ปี 
2559 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

  2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรร
หำ กรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บมจ. ศิศรินทร์ 

    หลกัสูตรประกำศนียบตัร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 116 ปี 
2558 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษทัไทย (IOD) 

  2553 – ปัจจุบนั Head of Legal Counsel 
(Property/ Leasing)/ 
Business Development 
Executive  

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

    หลกัสูตรประกำศนียบตัร Corporate 
Governance for Capital Market  

  2563 – ปัจจุบนั ผูบ้รรยำย ส ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำบแห่งเนติ
บณัฑิตยสภำ 

   Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 8 ปี 2558 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

  2562 – ปัจจุบนั อนุกรรมกำรกลัน่กรองและ
พฒันำกฎหมำยเก่ียวกบักำร
ประกอบกิจกำรพลงังำน 

คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

 
    ประกำศนียบตัรหลกันิติธรรมเพื่อ

ประชำธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 7 วิทยำลยัศำล
รัฐธรรมนูญ 

 ประกำศนียบตัรผูบ้ริหำรกระบวนกำร
ยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 16 
ส ำนกังำนศำลยติุธรรม 

  2561 – ปัจจุบนั อนุกรรมกำรดำ้นกำรมี
ส่วนรวมในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ดำ้นกฎหมำย 

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศดำ้น
กฎหมำย 

    ประกำศนียบตัรนกับริหำรกำรยติุธรรมกำร
ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 6 ส ำนกังำน
ศำลปกครอง 

 ประกำศนียบตัรผูน้ ำยคุใหม่ในระบบ
ประชำธิปไตย (ปนป.) รุ่นท่ี 1 สถำบนั 

  2556 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริหำร ประธำน
คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริม 
สนบัสนุนกีฬำแบดมินตนั
แห่งประเทศไทยในพระ
บรมรำชูปถมัภ ์

สมำคมกีฬำแบดมินตนัแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์

   พระปกเกลำ้ 
 ประกำศนียบตัรส ำนกัฝึกอบรมวิชำวำ่ควำม 

สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถมัภ ์

  2559 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษำประจ ำอนุ
กรรมำธิกำรขบัเคล่ือนกำร
ปฏิรูปประเทศดำ้นกำร
ปฏิรูปเร็ว 

สภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ 

      2560 – 2562 กรรมกำร โฆษก
คณะกรรมกำร ประธำน
อนุกรรมกำรประชำสมัพนัธ์
และกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ปฏิรูปกฎหมำยในระยะ
เร่งด่วน 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

 
      2557 – 2560  กรรมกำรอิสระ กรรมกำร

บรรษทัภิบำลและควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บล. เออีซี จ  ำกดั (มหำชน) 

      2559 – 2560   นกัวิชำกำรประจ ำ
คณะกรรมำธิกำรขบัเคล่ือน
กำรปฏิรูปประเทศดำ้นกีฬำ 
ศิลปะ วฒันธรรม กำร
ศำสนำ คุณธรรม และ
จริยธรรม 

สภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ 

      2553 – 2561  อำจำรยป์ระจ ำคณะ
นิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

      2558 – 2560 กรรมกำร  สมำคมนิสิตเก่ำนิติศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

      2556 – 2557  อนุกรรมำธิกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และส่ือ
สำธำรณะ 

วฒิุสภำ 

      2556 – 2557 ท่ีปรึกษำประจ ำอนุ
กรรมำธิกำรศึกษำระเบียบ 

สภำผูแ้ทนรำษฎร 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

ขอ้บงัคบั ค  ำสัง่ และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งดำ้น 

       ส่ือสำรสำรสนเทศและ
โทรคมนำคม 

 

      2549 – 2553 ทนำยควำม บจ. ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) 
9. นำยวิภูธำ ตระกูลฮุน 

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน/ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดิ/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
บริษทั เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2562) 

53 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบนัศศินทร์ 
 ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและ

กำรธนำคำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

from Thai Institute of Directors(IOD) รุ่น 
117/2015 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอิสระ/ ประธำน
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/ กรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดิ/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

2557 – ปัจจุบนั 
 

กรรมกำร/ ประธำน
กรรมกำรบริหำรกำรลงทุน 

บมจ. มิลลค์อน สตีล 

ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 

ปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

บมจ. บิสซิเนส อะไลเมน้ท ์

ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ครีเอทีฟ พำวเวอร์ 

      2554 – 2556 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
10. นำยวฒิุชยั เศรษฐบุตร 48 คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั บริษทั เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ จ  ำกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ำกดั 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

กรรมกำรบริษทั /
กรรมกำรบริหำร /กรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี / 
เลขำนุกำรบริษทั 
12 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 

 Bachelor Degree in Business 
Administration,  

     National University, California, U.S.A 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรกฎหมำยและระเบียบปฏิบติั

ส ำหรับเลขำนุกำรบริษทัตำมกฎหมำย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์หม ่

 หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) Class 131/2016 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร Wisdom Tree Investment (S) 
PTE.Limited 

2558 – ปัจจุบนั กรรมกำร General Engineering Mauritius 
Limited 

2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั Millcon Thiha GEL Limited 
2558 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั บริษทั แมคทริค จ ำกดั (มหำชน) 
2557 – ปัจจุบนั กรรมกำรบริษทั /

กรรมกำรบริหำร /กรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี / 
เลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 
 

2547 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั จีโอ ฟอร์ม จ ำกดั 
2556 – 2556 ผูอ้  ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยนกั

ลงทุนสมัพนัธ์และ
ประสำนงำนทัว่ไป 

บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

2554 – 2556 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
จดักำร 

บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

2553 – 2556 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 

บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

2551 – 2556 เลขำนุกำรบริษทั บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
2548 – 2550 ผูจ้ดักำรแผนกวำงแผน

ธุรกิจ 
บริษทั จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

2547 – 2548 ผูจ้ดักำรทัว่ไป บริษทั จีโอฟอร์ม จ ำกดั 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

2542 – 2547 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั จีโอฟอร์ม จ ำกดั 
2554 – 2554 ประธำนกรรมกำร บริษทั ทีโอที จ  ำกดั (มหำชน) 

11 นำยอมรศกัด์ิ โตรส 
รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
สำยกำรผลิต 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นรอง
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
สำยกำรผลิต เม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

53 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

รุ่นSCCC/2016 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Corporate Governance for 
Executive (CGE) SCCC/2015 

 หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) 184/2014 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั  รองประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรสำยกำรผลิต 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

  2532 – 2562  Senior Vice President บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั 
  2547 – 2548  Consultant Engineer Holcim Group Services Ltd, 

Switzerland 
  2542 – 2544  Maintenance Engineer Holcim Group Services Ltd, 

Switzerland 

12. นำงวิสัจจำ  คชเสนำ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 

48 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำโท (กำรบญัชี) มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง 
 
ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

0.00% ถือหุ้น
จ ำนวน 334 

หุ้น 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
และกำรเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2554 – 2559 ท่ีปรึกษำฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2537 – 2551 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บริษทั พี พลสั พี จ  ำกดั (มหำชน) 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

13. นำงลินจง ศรีสงครำม/ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย 
(ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยขำยเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม
พ.ศ. 2562) 

61 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ศิลปกรรมศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง 
 

ประวตัิการอบรม 
 อบรมหลกัสูตรโครงกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

(Mini MBA) รุ่น 64คณะพำณิชยศ์ำสตร์
และกำรบญัชีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2541 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2534 – 2541 ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย BLM group co., ltd. 

14. นำยสุรชำติ อ่วมอุ่ม 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำร
เสำเขม็คอนกรีตอดัแรง         
(ลำออกจำกกำรเป็นผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยผลิตและบริกำรเสำเขม็
คอนกรีตอดัแรง เม่ือวนัท่ี 17 
มีนำคม พ.ศ. 2562)  

54 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 

ประวตัิการอบรม 
 อบรมหลกัสูตรกำรบริหำรแบบ KAIZEN 
 อบรมหลกัสูตร Successful Formulation 2 

Execution of Strategy (SFE) จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 อบรมหลกัสูตรเทคนิคกำรสมัภำษณ์งำน
ส ำหรับหวัหนำ้งำน 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและ
บริกำรเสำเขม็คอนกรีตอดั
แรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2557 – 2558 ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิต
และบริกำรเสำเขม็คอนกรีต
อดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2531 – 2548 วิศวกรสนำม-ผูจ้ดักำรโร
งำนผลิตเสำเขม็คอนกรีตอดั
แรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

15. นำยศรัณย ์เวียงค  ำมำ/ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยผลิตและบริกำร
ผนงัคอนกรีตส ำเร็จรูป 

55 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 B.B.A. in Construction Management, 

Sukhothai Thammathirat University 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำร บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2554 – 2558 ผูช่้วยรองประธำน Pruksa Real Estate PCL. 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

 M.SC. in Civil and Structural Engineering. 
UniversityKebangsaan Malaysia. 

 B.Eng. in Civil Engineering. 
Rajchamangkala Institute of Technology, 
ThevavesCampus, Bangkok. 
 

ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงแนวรำบ

และกำรตรวจสอบงวดงำนก่อสร้ำง รุ่น 15 
 Strategies for Managing Generation Y. 

Pruksa Training  
 Finance for Non-Finance. Pruksa Training 

School 

2551 – 2554 ผูช่้วยรองประธำน บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

17. นำยสมนึก พทุธิวฒัน์ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรเสำเขม็
คอนกรีตอดัแรง 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรเสำเขม็
คอนกรีตอดัแรงเม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

60 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต สำขำ

โยธำมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริกำร
เสำเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2547 – 2560 กรรมกำร บริษทั เมกกะเทค แอนด ์เอสโซซิ
เอท จ ำกดั 

2546 – 2547 ผูจ้ดักำร บริษทั มัน่คงบำ้นและท่ีดิน จ ำกดั 
2533 – 2543 วิศวกรท่ีปรึกษำ บริษทั เยนเนอรัล เอน็ยเินียร่ิง จ  ำกดั 

(มหำชน) 
2523 – 2525 วิศวกรสนำม บริษทั ว. อุดรก่อสร้ำง จ  ำกดั 

18. นำงสำวช่ืนสุข มีโพธ์ิสม 48 คุณวุฒิทางการศึกษา ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและ
ควบคุมธุรกิจ 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 
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ล ำดบั 
ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

เวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน/บริษทั 

ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและ
ควบคุมธุรกิจ 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำและ
ควบคุมธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

 วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิตสำขำกำรธนำคำร
และกำรเงิน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 พำณิชยศำสตรบณัฑิต สำขำกำรเงินและ
กำรธนำคำร มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 
 

 
2560 – 2562 ท่ีปรึกษำงำนพฒันำธุรกิจ บริษทั แองเจิล เรียลเอสเตท คอนซลั

แทนซ่ี จ  ำกดั 
2557 – ปัจจุบนั กรรมกำร บริษทั ทีซีเจเอม็ บิสซิเนส คอนซลั

แตนท ์จ ำกดั 
2555 – 2557 

 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

บริษทั อีเทอร์นอล เอเซียดิสทริ
บิวชัน่ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 

19. นำยชำติชำย หิรัญนุช 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตลั 
(ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตลั เม่ือวนัท่ี 
24 ธนัวำคม พ.ศ. 2562) 

45 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 Master of Computing University of 

Tasmania 
 Bachelor’s degree of Science 

Rajamangara Institute of Technology 
 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยดิจิตลั บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ำกดั 
(มหำชน) 

2559 – 2562 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยไอที Show DC Corp CO., Ltd 
2554 – 2559 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยไอที LCB Container Terminal 1 Ltd 
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เอกสารแนบ 2   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25621) 

ล ำดบั ช่ือ GEL 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

Seven Wire GEM GENCI MCTRIC WT MILL 
1. นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน ์ /, X, // / / / - - - 
2. ดร.ธวชั อนนัตธ์นวณิช2) /, // / / / / - - 
3. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ / - - - - - / 
4. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           /, // / / / / / - 

 
    หมายเหต ุ  :  
    1) X = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร,    / = กรรมการบริษทั,    // = กรรมการบริหาร 
    GEL  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
     Seven Wire บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ากดั 
     GEM  General Engineering Mauritius Limited 
               MCTRIC  บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
              WT              บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited   
   MILL        บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
   GENCI  บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั 
  2)  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
นำยอภินนัทน์  ศรีปรำโมช 

 
59  บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรบญัชี) 

มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 หลกัสูตร Mini MBA 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต (CPA)  

ทะเบียนเลขท่ี 5092 
 หลกัสูตรกำรตรวจสอบภำยใน สมำคม

ผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

2551-
ปัจจุบนั 

หวัหนำ้ทีม
ส่วนงำน
ตรวจสอบ
ภำยในบริษทั
จดทะเบียน 
และบริษทัท่ี
เตรียมจด
ทะเบียนใน
ตลำด
หลกัทรัพย ์

บริษทั สอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล  

หนำ้ท่ีหลกั 
 วำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีวำงไว ้สอบทำนรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน ำเสนอผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ 
 
รำยละเอียดของงำน 

1) จัดท ำแนวกำรตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับกำรตรวจก ำกับ ดูแล สอบทำนกำร
ปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

2) จดัท ำกระดำษท ำกำร สรุปประเด็นขอ้ตรวจพบ รวมทั้งเสนอวธีิกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 
3) ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยใชว้ิธีกำรตรวจสอบต่ำงๆ เช่น กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำร

ตรวจนบั กำรตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำน และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
4) รำยงำนผลกำรตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผำ่นกำรอนุมติัจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร 
5) ประสำนงำนกบัผูจ้ดักำรหน่วยรับตรวจ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีท ำกำรตรวจสอบ 
6) ควบคุมกำรจดัท ำงบประมำณประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
7) ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบบริษทั  
8) ปฏิบติังำนอ่ืน ตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำมอบหมำย 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5   อ่ืนๆ 
 
-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


