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สารจากประธาน 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โควดิ-19”) ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก 
ซ่ึงสร้างผลกระทบรุนแรงกวา่ท่ีคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของทั้งกลุ่มบริษทัจ าเป็นตอ้งมีการบริหารอยา่ง
ระมดัระวงัภายใตข้อ้จ ากดัดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัคาดการวา่ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโควดิ-
19 จะยงัคงด าเนินต่อไปจนกวา่โครงการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนทัว่ไปเพ่ือสร้างภูมิตา้นทานและป้องกนัการขยายตวัของเช้ือ
ไวรัสโควดิ-19 ประสบความส าเร็จ คณะกรรมการบริษทัจึงเช่ือวา่สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจจะยงัคงมีความทา้ทายต่อไปตลอดทั้ง
ปี 2564 และอาจต่อเน่ืองไปถึงในปีถดัไปดว้ย 

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีสภาวะถดถอยในปี 2562 และจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วดิ-19 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดมี้การปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป โดยกลุ่ม
บริษทัไดมี้การพฒันาสินคา้และบริการเพ่ิมข้ึนใหม่ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างของ
ภาคเอกชนชะลอตวัลงอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัไดมี้การขยายผลิตภณัฑเ์พ่ือรองรับงานโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ียงัคงมี
การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองจากรัฐบาลเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งบริษทัยงัไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างบุคคลากรให้
สอดคลอ้งกับการท างานท่ีมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตวั อนัจะท าให้สามารถ
รองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และเอ้ือใหธุ้รกิจของบริษทัเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

นอกจากการด าเนินธุรกิจและการพฒันาสินคา้และบริหารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตลาดในปัจจุบนั
แลว้ บริษทัยงัมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งสามารถปรับตวัอย่างรวดเร็วเพ่ือ
รองรับปัจจยัท่ีไม่แน่นอนต่างๆ โดยให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
เสริมสร้างความเจริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่บริษทับทพ้ืนฐานของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณพนกังานของเราทุกคนส าหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมการน าพา
กลุ่มบริษทัของเราให้กา้วผา่นอุปสรรคไปขา้งหนา้และตอบสนองความคาดหวงัในดา้นต่างๆ และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้การ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิ่งส าหรับความไวว้างใจจากคู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย รวมถึงสถาบนัทางการเงินท่ีสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจตลอดปี 2563 ท่ีผา่นมา 

 

 

 

ศาสตราจารย ์ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
 ประธานกรรมการบริษทั 



สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ปี 2563 เป็นปีท่ีท้าทายอยา่งยิ่งกบัทุกภาคธุรกิจทัว่โลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(“โควิด-19”) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่โลก รวมทั้ งในประเทศไทย ผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทัปี 2563 

ประสบกบัการลดลงของรายไดร้้อยละ 22 ท าใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งปรับการบริหารจดัการกบัภาวะวกิฤตทางธุรกิจอยา่งรวดเร็วและ
รอบคอบ และน าวกิฤตการณ์มาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการปรับตวัของกลุ่มบริษทั  

ในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจในช่วงตน้ปีมีการชะลอตวัต่อเน่ืองมาจากปีก่อนหนา้ รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ช่วงกลางปี ส่งผลให้เกิดการชะลอตวัมากข้ึนในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารประเภทท่ีพกั

อาศยั แต่ยงัคงมีการลงทุนจากภาครัฐจากโครงสร้างพ้ืนฐานภายในประเทศซ่ึงถือเป็นปัจจัยหลกัท่ีคอยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ดงันั้น การรับมือและตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ จึงไดมี้การขยายไลน์ผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว พร้อมกนันั้นบริษทัฯ ไดน้ าความคิดริเร่ิมใหม่ๆ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร และการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรภายในองคก์ร เพื่อให้บริษทัฯ มีความพร้อมในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ในปี 2564 ท่ีจะมาถึงน้ี กลุ่มบริษทัมีความมัน่ใจอยา่งมากในการเติบโตและการแข่งขนัท่ีจะเกิดข้ึน จากส่ิงท่ีกลุ่มบริษทั

ไดเ้ร่ิมด าเนินการมาตั้งแตปี่ 2563 ไม่วา่จะเป็นการมีผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีรองรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ

เพ่ิมความหลายหลายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ในอนาคต การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างและตน้ทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการ

เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัได ้และเม่ือแนวโนม้ทิศทางตลาดไดเ้ร่ิมมีการปรับตวัดีข้ึน กลุ่มบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะยงัคงมุ่งสร้างการ
เติบโตของธุรกิจในระยะยาว อยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 

นอกจากน้ี บริษทัมีความแน่วแน่มาโดยตลอดเร่ืองของการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้ความส าคญักบัการต่อตา้น
ทุจริตและคอรัปชัน่ และยดึหลกัการธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพ่ือผลกัดนัใหบ้ริษทัเป็นองคก์รท่ีปฏิบติังานดว้ยความจริงใจ 
ตรงไปตรงมา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อองคก์ร พนกังาน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ในระยะยาว สุดทา้ย 
บริษทัมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ท่ีจะเรียนให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่านทราบว่า แมบ้ริษทัจะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัท่ีสูงในอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และ
ความทุ่มเทของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ความร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ขปัญหาของทุกฝ่าย รวมถึงการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ 
การด าเนินงานอย่างฉับไวของฝ่ายบริหารภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ จะท าให้บริษทัสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
อยา่งเช่นท่ีเคยผา่นมา 

 
 

 
   

นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลววิฒัน ์

(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 
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 3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื 23 
 4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 30 
 5. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 55 
   

ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ  
 6. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 57 
 7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ 87 
 คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนกังานและอ่ืนๆ  
 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 96 
 9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 118 
   

ส่วนที ่3 งบการเงนิ 126 
   
ส่วนที ่4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
  
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด
 ในสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั  

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย  
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ

บริษทั (Compliance) 
 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น  
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัเตม็ท่ีบริษทัได้

จดัท า 
 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

1 
 

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้งเร่ิมแรก เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2505 โดย

คุณหญิงชชันี จาติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในช่ือบริษทั เยนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ท าการผลิตเสาเข็ม
คอนกรีตอดัแรง ซ่ึงขณะนั้นน ามาใช้แทนเสาเข็มไมบ้ริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุ
ก่อสร้าง และท าการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท แบ่งเป็น
หุน้สามญั 18 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท และทุนช าระแลว้ 4,588,195,610.65 บาท 
แบ่งเป็น 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.85 บาท  

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง โดยมีผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง เสาเข็มเจาะ ช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป ช้ินส่วนคาน เสา คอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน คอนกรีตเสริมใยแกว้ เคมีภณัฑ์
ก่อสร้าง และระบบพ้ืนไร้คาน  

1.1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
นโยบายในการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทัไดริ้เร่ิมการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอดัแรง โดยเป็นผูน้ าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีมาตรฐานเขา้สู่

วงการก่อสร้าง อีกทั้งบริษทัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัยงัให้บริการทางวิศกรรมอยา่ง
ครบวงจรในธุรกิจก่อสร้าง บริษทัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน TIS/ISO 9001: 2015 และมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) 

วสัิยทศัน์  
น าแรงบนัดาลใจ นวตักรรม และความช านาญดา้นการก่อสร้าง สู่ใจลูกคา้ 
พนัธกจิ  
สร้างคน  

 GEL เป็นองค์กรมุ่งผลงานท่ีสร้างคุณค่าแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ด้วยบรรยากาศการท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเปิดกวา้ง จากผูเ้ช่ียวชาญพร้อมจริยธรรมทางวชิาชีพ 

สร้างงาน 

 น าระบบเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้พฒันากระบวนการท างาน ใช้ผลักดันสินค้าและบริการ และใช้เพ่ิม
ความสามารถในการเขา้ใจลูกคา้ 

 เราจะพฒันาทั้งกระบวนการท างาน การผลิตสินคา้ และงานบริการอยา่งรัดกมุเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพอนั
ยอดเยีย่มในการท างาน พร้อมยกระดบัคุณภาพผลงานสูงสุด 

สร้างพนัธมติร 

 GEL ส่งมอบผลิตภณัฑ ์งานบริการ และให้ค  าปรึกษา บริหารจดัการดว้ยนวตักรรมท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความ
สนใจและผกูพนั 
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 GEL เป็นศูนยก์ลางดา้นการจดัหาระบบและเทคโนโลยงีานก่อสร้างท่ีน่าเช่ือถือได ้
วฒันธรรมองค์กร 
ปรับเปลีย่นเรียนรู้ พร้อมปรับเปล่ียนและพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัการเปล่ียนแปลง 
ดูแลค ามัน่ รับผิดชอบและท าตามค าพดูท่ีใหไ้ว ้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการส่งมอบสินคา้และบริการ 
คดิบวกทุกวนั คิดบวก โดยสะทอ้นออกมาเป็นค าพดูเชิงบวกและกระท าเชิงบวก มองความทา้ทายเป็นโอกาส 
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ คิดสร้างสรรค ์พฒันาส่ิงใหม่ เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางหรือผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ 
ใส่ใจทมีงาน เช่ือมัน่ในทีมงาน สร้างความสมัพนัธ์อนัดีทั้งในและขา้มสายงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
ช านาญงานตน มีความรู้และเช่ียวชาญในงาน รักษามาตรฐานการท างาน และหาโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมใหลู้กคา้ 

 
1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีส่ าคญัส าหรับประจ าปี 2563 

วนัท่ี 26 สิงหาคม  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 
2562 มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูปส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน และให้บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 บริษทัได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามมติคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึง
ไดเ้ร่ิมด าเนินการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 
ส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก 
จังหวดัปทุมธานี ในงบประมาณรวมไม่เกิน 240 ล้านบาท เพื่อรองรับและ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ เช่น คาน สะพาน และเพ่ือพฒันาศักยภาพการประกอบธุรกิจช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปของบริษทั 
 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 มี
มติอนุมติัการเขา้ซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างคลงัพสัดุกลาง อาคารซ่อม
บ ารุง และบา้นพกัคนงานทดแทนพ้ืนท่ีเดิม ณ ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี  และให้บ ริษัทปฏิบัติตามเ ง่ือนไขบังคับ ก่อนตามมติ
คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือท่ีดิน
เพ่ิมเติม ซ่ึงตั้งอยูติ่ดคลองบา้นพลบัเช่ือมซอยคลองบา้นพลบั แยกจากถนนเลียบ
คลองเปรมประชากร ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เน้ือท่ี
รวม 13-2-72-2 ไร่ เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงมูลค่าท่ีดินรวมค่าใช้จ่ายในการโอนท่ีดิน
บริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามสัญญา ประมาณ 61.92 ลา้นบาท การเขา้ซ้ือท่ีดิน
ดังกล่าวเพ่ือรองรับการก่อสร้างคลงัพสัดุกลาง อาคารซ่อมบ ารุง และบ้านพกั
คนงานทดแทนพ้ืนท่ีเดิม  
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วนัท่ี 16 พฤศจิกายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ไดมี้

มติอนุมติัการลงทุนดงัน้ี 
1. การลงทุนโครงการเสาเขม็เจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 129.06 ลา้น

บาท (รวมมูลค่าการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ มูลค่ารวม 13.52 ลา้นบาท 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 
2562) เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะขยายไลน์ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน  

2. การเข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่ารวม 54.00 ลา้นบาท (รวม
ระยะเวลา 3 ปี) เน่ืองจากสญัญาเช่าเดิมหมดอายลุงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
1.1.3 การใช้เงนิระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีแ่จ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

บริษทัไม่มีการระดมทุนในปี 2563 แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการลงทุนของบริษทัในปี 2563 มาจากกระแสเงินสด
ของบริษทัและ/หรือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในประเทศ 

 
1.1.4 ข้อผูกพนัทีบ่ริษัทให้ค ามัน่ไว่ในแบบแสดงรายการข้อมูล 

บริษทัไม่มีการระดมทุนในปี 2563 
 

1.1.5 ช่ือ สถานทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
ช่ือบริษทั บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่ GEL (เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 บริษทัเปล่ียนแปลงช่ือย่อหลกัทรัพยจ์ากเดิม 
 “GEN” เป็น “GEL”) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
ท่ีตั้งส านกังานสาขา สาขาท่ี  1 เลขท่ี  99,  99/1-5 หมู่ท่ี  4  ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก 

จงัหวดัปทุมธานี 12160 
 สาขาท่ี 2 เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง  
 จงัหวดัระยอง 21000  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
เลขทะเบียนบริษทั 0107536001338 
หมายเลขติดต่อ โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055 
 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 
เวบ็ไซต ์ www.gel.co.th 
ทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท 

http://www.gel.co.th/
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ทุนเรียกช าระแลว้ 4,588,195,610.65 บาท 
จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้ 5,397,877,189 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ 0.85 บาท 
ระยะเวลาการสอบบญัชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

 
1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   

1.2.1 โครงสร้างรายได้  
โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัปี 2563 สามารถจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ       
เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 630.74 38.65 806.91 38.57 970.84 48.03 
สญัญาก่อสร้างและบริการ 76.03 4.66 - - - - 
คอนกรีตพิเศษ 659.96 40.45 1,012.61 48.41 886.54 43.86 
ผลิตภณัฑพ์ิเศษ 47.81 2.93 88.87 4.25 74.43 3.68 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  3.30 0.20 6.58 0.30 9.63 0.48 
ผลิตภณัฑเ์หลก็ 177.72 10.89 119.47 5.71 6.57 0.33 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,595.56 97.78 2,034.44 97.25 1,948.01 96.38 
รายไดอ่ื้น 36.17 2.22 57.63 2.75 73.17 3.62 

รวมรายได้ 1,631.73 100.00 2,092.07 100.00 2,021.18 100.00 
 

1.2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการ 
(1) ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกจิ 

กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็
คอนกรีตอดัแรง  

 เสาเขม็เหล่ียม 

 เสาเขม็รูปตวัไอ (I) 

 เสาเขม็ส่ีเหล่ียมกลวง 

 เสาเขม็กลมแรงเหว่ียง 

เป็นเสาเข็มท่ีมีประสิทธิภาพประหยดัเวลา
และค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
รัฐ วิส าห กิ จ   ห้ า งสรรพ สินค้ า 
โรงงาน มหาวิทยาลยั สนามบิน บา้น
จดัสรร  และงานสะพาน เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป 

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนโครงสร้าง
คอนกรีตส าเร็จรูป 

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนงาน
สถาปัตยค์อนกรีตส าเร็จรูป 

สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้
สม ่าเสมอทั้งแผ่นท าให้การก่อสร้างเป็นไป
อยา่งรวดเร็วและตรงตามการการออกแบบ    

ท่ีอยู่อาศัยแนวราบและแนว สูง 
โ ร ง ง า น แ ล ะ โ ก ดั ง สิ น ค้ า 
ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง สนาม
กีฬา เป็นตน้ 
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กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน 

ระบบพ้ืนไร้คาน  พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิด
ไร้คาน 

ใช้ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีต้องการช่วงห่างของเสา
กวา้งกว่าปกติ และไม่ตอ้งการมีคานรับพ้ืน 
เพ่ือให้อาคารมีเสาน้อย   มีพ้ืนท่ีใช้สอยมาก
ข้ึน ก่อสร้างไดร้วดเร็ว 

อาคารจอดรถ พ้ืนอาคารสูงและ
อาคารสาธารณะ 

  พ้ืนก่ึงส าเร็จรูป ออกแบบเพ่ือใชง้านพ้ืนท่ีมีช่วงเสากวา้งเกิน
กว่ามาตรฐานปกติสามารถทดแทนไมแ้บบ 
และเป็นพ้ืนรับน ้ าหนกัไดต้ามท่ีผูอ้อกแบบ
ตอ้งการมีความรวดเร็วในการติดตั้ง 

งานโรงงาน งานสะพาน งานอาคาร
ขนาดใหญ่ 

ผลิตภณัฑค์อนกรีต
เสริมใยแกว้  

 ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใย
แกว้  

น าใยแกว้มาเสริมในคอนกรีตทดแทนเหล็ก
เสริม ท าช้ินงานได้รูปทรงต่างๆ มีลกัษณะ
คมชัด สวยงาม  น ้ าหนักเบา ง่ายต่อการ
ติดตั้ง ซ่ึงคอนกรีตธรรมดาท าไดย้าก 

ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะ   

  ผนงักนัเสียง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ป้องกัน แก้ไขมลภาวะ
ทางเสียงจากการจราจรหรือเคร่ืองจกัร 

ทางด่วนพิเศษ ทางหลวง อุโมงคท์าง
ลอดโรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ 

เคมีภณัฑก่์อสร้าง  ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั 
(Non-Shrink Grout Cement) 

เป็นปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และรับก าลงั
อดัสูง  

งานบ้านพักอาศัย งานอาคารสูง 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า
และปิโตรเคมี 

  ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จส าหรับ
งานฉาบบาง  (Skim coat) 

เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยึดเกาะสูง ใช้
ส าหรับตกแต่งผนัง พ้ืนผิวงานคอนกรีตให้
ออกมาเรียบสวยงาม ไม่ มีรอยแตกร้าว 
ประหยดัสีในการทาสี 

งานผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปทัว่ไป 

  ปูนกาว ส าหรับงานปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนงัทัว่ไป งานปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนงัทัว่ไปทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร 

  เคมีภณัฑก่์อสร้างอ่ืนๆ มีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายเหมาะส าหรับงาน
ประเภทต่างๆ เช่น งานกันซึม งานดูแล
พ้ืนผิวคอนกรีต และงานซ่อมแซมอาคาร 
เป็นตน้ 

ใชส้ าหรับการก่อสร้างทุกชนิด 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ   เสาเขม็เจาะ ป้องกนัการพงัทลายของผนังชั้นดินท่ีไม่มี
เสถียรภาพรอบหลุมเจาะ ลดเสียงรบกวนท่ี
เกิดจากการติดตั้ง 

โครงการท่ีมีการก่อสร้างฐานราก
เพ่ือรับน ้าหนกัโครงสร้างขนาดใหญ่ 

  ช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรง
ส าเร็จรูป (Segment & 
Girder) ส าหรับงาน
สาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

มีเทคโนโลยีการก่อสร้างสูง และช้ินงานมี
ขนาดใหญ่  โดยออกแบบตรงตามข้อ
ก าหนดการออกแบบของหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแล 

งานสาธารณูปโภค (Infrastructure) 
เช่น โครงสร้างสะพานกลบัรถ ทาง
ด่วน ทางยกระดบั 

หมายเหตุ: เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 
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ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

 ก.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-ม.ิย. 63 ก.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-ม.ิย. 62 ก.ค.-ธ.ค. 61 ม.ค.-ม.ิย. 61 
ร้อยละความพึงพอใจ

ของลูกคา้ 
85.94 88.94 83.71 77.72 76.36 79.68 

หมายเหตุ 
1. บริษทัตั้งเป้าหมายดา้นประสิท๔ภาพในการท างานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

การวจิยัและพฒันา 
ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ เพื่อด าเนินการพฒันา
โครงการกระบวนการติดตาม (Process Tracking) ส่งผลให้เกิดความสามารถในการเร่ิมตน้ท างานในช่วงแผนปฏิบติัการ
เร่งรัด (Quick win) อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถติดตามขอ้มูลการขนส่งสินคา้และการติดตั้งไดอ้ยา่งทนัเวลา ท า
ให้การส่งมอบงานให้แก่ลูกคา้ท าไดอ้ย่างรวดเร็วแม่นย  า และสามารถน ามาประกอบการพฒันาระบบภายใน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีข้ึน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทั โดยค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอยูใ่นอตัราร้อยละ 50 ของค่าใชจ่้ายตามหลกัเกณฑแ์ต่
ไม่เกินจ านวนเงิน 400,000 บาท ต่อโครงการ 
 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 
ในปี 2564 น้ี สถานการณ์ตลาดภาคเอกชนซ่ึงเป็นตลาดหลกัยงัคงอยูท่ี่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งยงัคง

ชะลอตวัอยูต่่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา ส าหรับตลาดรองจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ท่ีชะลอในปีก่อนและกลบัมา
เร่ิมงานก่อสร้างในปีน้ีอีกคร้ัง  ส าหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานท่ีเร่ิมก่อสร้างแลว้ ในปีน้ีมีแนวโนม้การขยายตวัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทางบริษทัไดเ้นน้การขายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้ท่ีรับงาน
ก่อสร้างจากงานภาครัฐมาตั้งแต่ปีท่ีผา่นมาอยา่งต่อเน่ือง 

(ก) กลุ่มลูกค้าหลกัของบริษัทประกอบด้วย 

1. ผูรั้บเหมาขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีศักยภาพในการเข้าประมูลงานจาก
ภาครัฐ เช่น อาคารและงานสาธารณูปโภค 

2. ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ ท่ีเนน้ซ้ือวสัดุในการก่อสร้างจากผูผ้ลิต
และใหก้ารบริการติดตั้งโดยตรง โดยไม่ผา่นผูรั้บเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากมี
ความรู้และเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้  

3. สถาปนิกและวศิวกรท่ีปรึกษา กลุ่มผูอ้อกแบบและค านวณแบบ รวมถึงควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ขอ้ตกลง โดยกลุ่มลูกคา้น้ีเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจในการ
ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็นอยา่งดี และสามารถจะแนะน าเจา้ของโครงการให้
ใชผ้ลิตภณัฑไ์ด ้
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(ข) กลยุทธ์การขายและการตลาด 
1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ 

บริษทัไดข้ยายและมุ่งเนน้กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบังานโครงการในปัจจุบนัและอนาคต โดยขยายกลุ่มสินคา้ท่ีใช้
เทคโนโลยกีารผลิตและการก่อสร้าง ไดแ้ก่  ช้ินส่วนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ส าหรับงานสาธารณูปโภค งานเขม็เจาะ เสาเขม็
ดินซีเมนต ์ผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑก่์อสร้าง โดยให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม คุน้ค่า
ต่อการลงทุนของโครงการ การควบคุมคุณภาพช้ินงานจนถึงการติดตั้งท่ีหน่วยงาน  
2) กลยทุธ์การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 บริษทัเนน้การจดัจ าหน่ายสินคา้โดยการขายตรงผา่นฝ่ายขายท่ีมีความรู้ผลิตภณัฑร์ะดบัมืออาชีพพร้อมประสบการณ์
ยาวนานในธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มลูกคา้เป็น กลุ่มเจา้ของโครงการ กลุ่มผูรั้บเหมา กลุ่มบริษทัผูอ้อกแบบ และกลุ่มบริษทัท่ี
ปรึกษาโครงการ และแบ่งกลุ่มตลาด ไดแ้ก่ ภาคอสังหาริมทรัพย ์โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เป็น
ตน้ 
3) กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 บริษทัมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาประสบการณ์ท่ีดีแก่ลูกคา้รายส าคญั (Key account) โดยมีทีมงานขาย ทีมการตลาด ทีม
วศิวกรท่ีใหค้  าปรึกษากบัลูกคา้ในดา้นการก่อสร้าง ทีมบริการติดตั้งสินคา้และตรวจสอบคุณภาพงาน 
  

(ค) สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
บริษทัเป็นผูน้ าดา้นสินคา้ก่อสร้างเชิงนวตักรรมการก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 58 ปี โดยมุ่งเน้นการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผา่นมา มีจ านวนคู่แข่งรายหลกัปรากฏในตารางดา้นล่าง ดงัน้ี 

 

ผลติภัณฑ์ 
จ านวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

2563 2562 2561 2560 
ผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง  13 13 13 13 
ผลิตและติดตั้งช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  7 6 5 5 
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อาร์.ซี 4 4 4 4 
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน  6 6 6 6 
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 14 12 12 12 

 
(3) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ณ ปัจจุบนั บริษทัจดทะเบียนส านกังานและส านกังานสาขา รวมกนัทั้งหมด 3 แห่ง ดงัน้ี 
1) ส านกังานใหญ่   ตั้งอยูท่ี่ 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  
2) ส านกังานสาขา (1) ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 99, 99/1-5 หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
3) ส านกังานสาขา (2) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  
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(ก) ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติจริง 
การผลติ หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

  ก าลงัการ
ผลติเต็มที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

ปริมาณการผลติ
เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

ก าลงัการ
ผลติเต็มที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

ปริมาณการผลติ
เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

ก าลงัการ
ผลติเต็มที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

ปริมาณการผลติ
เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 

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

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.ม.) 227,550 59,393 26.10 (39.45) 227,550 98,097 43.11 (32.67) 227,550 145,694 64.03 18.70 
ช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป (1) 

(ตร.ม.) 816,000 229,517 28.10 (60.42) 924,000 579,833 62.75 33.76 924,000 433,456 46.91 3.15 

พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ี
ชนิดไร้คาน 

(ตร.ม.) 800,000 440,443 55.06 50.82 800,000 292,040 36.51 (48.88) 600,000 434,783 72.46 (20.21) 

คอนกรีตเสริมใยแกว้ (กก.) 2,500,000 416,894 16.68 (70.07) 2,500,000 1,392,870 55.71 12.67 2,500,000 1,236,228 49.45 (14.90) 
ซีเมนตพิ์เศษ (กก.) 33,000,000 12,335,310 37.38 (59.49) 33,000,000 30,449,775 92.27 35.76 27,000,000 22,428,275 83.07 >100 

หมายเหตุ 
(1) หยดุการผลิตโรงงานบางกะดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 
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โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

(ข) การจดัหาวตัถุดบิในการผลติเพ่ือจ าหน่าย  
ในปี 2563 ทางบริษทัยงัคงด าเนินการเร่ืองการคดัสรรวตัถุดิบและอุปกรณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเขา้มาเพ่ือท า
การทดสอบ ปรับปรุงในดา้นของตน้ทุนและคุณภาพใหดี้มากข้ึนกวา่เดิม และทางบริษทัไดร่้วมมือกบัผูข้ายท่ีเป็นพนัธมิตร
ในการพฒันากระบวนการภายใน การตรวจสอบ และประเมินผลทั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้และผูใ้ชสิ้นคา้ของบริษทั โดยการ
ตรวจสอบจากความพึงพอใจกบัทางผูใ้ชง้านและมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือพูดคุยในเร่ืองของแนวทางการท างานและรับฟัง
ปัญหาเพ่ือปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

จ านวนผู้ผลติวตัถุดบิหลกั 
ปูนซีเมนต ์ ซ้ือจากผูจ้  าหน่าย 3 ราย 
เหลก็เสน้ PC Wire / PC Stand ซ้ือจากผูจ้  าหน่าย 4 ราย 
เหลก็เสน้  ซ้ือจากผูจ้  าหน่าย 4 ราย 
หินทราย ซ้ือจากผูจ้  าหน่าย 3 ราย 

โดยการสัง่ซ้ือจากผูจ้  าหน่ายข้ึนอยูก่บัคุณภาพราคาและเง่ือนไขทางการคา้ 
 

(4) ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   
(ก) ทรัพย์สินถาวรหลกั 

รายละเอียดและมูลค่าทางบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  
ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    
1. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้ งโรงงาน เน้ือท่ี 5ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา     
ตั้ ง อ ยู่ เ ล ข ท่ี  44/2 หมู่  2 ถ . ติ ว า นนท์  ต . บ า ง ก ะ ดี   
อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 1.87 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

2. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงานเชียงรากนอ้ย 
เน้ือท่ี 131 ไร่ 1 งาน 5.4 ตารางวา ตั้ งอยู่ ต.เชียงรากน้อย  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 491.66 ท่ีดินบางส่วนได้ถูกจดจ านองเพ่ือใช้เป็น
หลักประกันส าหรับวงเ งินสินเ ช่ือจาก
สถาบนัการเงิน 

3. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงานเชียงรากนอ้ย 
เ น้ือท่ี 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ตั้ งอยู่ ต.เชียงรากน้อย  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บจก.  เจนเนอรัล นิปปอน 
คอนกรีต อินดสัทรีส์ 

100.15 
 
 
 

บริษทัย่อย ซ้ือจาก บมจ. เจนเนอรัล เอนจิ
เนียร่ิง ในราคา 130.00 ลา้นบาท เพ่ือใช้ใน
การก่อสร้างอาคารโรงงานเสาเข็มสปัน  มี
ก าไรระหวา่งกนั 29.85 ลา้นบาท  

4. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 88  ตารางวา 
 ข้างเคียงเลขท่ี  44/2  หมู่  2  ถ. ติวานนท์  ต. บางกะดี  
 อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 

 บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 5.30 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

5. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน เน้ือท่ี  74  ไร่  2 งาน 18  ตารางวา 
 44/2 หมู่  2 ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี  
จ. ปทุมธานี 

นายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข - เป็นท่ีดินมีสัญญาเช่ากับนายชัยรัตน์ ลาภ
ทรงสุข 

6. - ท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงาน เน้ือท่ี  40  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา    
ต. บา้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 292.72 ให้บริษทัยอ่ยเช่าท าโรงงานผลิตลวดแรงดึง
สูงเปิดด าเนินงานในปี 2561 ถูกจดจ านอง 
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โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

   เ พ่ือใช้ เ ป็นหลักประกันส าหรับวงเ งิน
สินเช่ือกบัสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

- ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  บจก. เซเวน่ ไวร์ 6.72 โรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง 
รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ  898.42  
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน    
1. ท่ีดินเปล่าเพ่ือสร้างโรงงาน เน้ือท่ี  80  ไร่ 0 งาน 0  ตารางวา 
 ต. บา้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 585.44 จดจ านองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส าหรับ
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

2. ท่ีดินเปล่าเพ่ือสร้างโรงงาน เน้ือท่ี 55 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา   
 ต. บา้นแลง  อ.เมือง จ.ระยอง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 402.49 จดจ านองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส าหรับ
วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน 

3. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้าน เน้ือท่ี 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา 
 ต.บางปะหนั อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยธุยา 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 0.51  

4. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้าน เน้ือท่ี 0 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา  
 ต.บางรักพฒันา บางแพรก อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 2.29  

5. ท่ี ดินท่ีไม่ได้ใช้งาน เ น้ือท่ี  2 ไร่ 0 งาน 12 ตารางวา 
 แขวงล าตอ้ยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 4.87  

6. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้าน เน้ือท่ี 0 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา 
 ต. หนองผ้ึง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 0.90  

7. ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
 อาคารชุดดอนเมืองคอนโดทาวน์ (ศรีโศภิต) 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 0.12  

รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  996.62  
อาคาร    
1. อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

 
457.57 

 
เป็นอาคารส านักงาน สร้างบนท่ีดินของ
บริษทั 5.18 ล้านบาท และอาคารโรงงานท่ี
สร้างบนท่ีดินเช่า 3.58 ล้านบาท อาคาร
โรงงานเชียงรากน้อย 356.98 ลา้นบาท (ถูก
จดจ านองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส าหรับ
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน                                          

2. อาคารโรงงาน บจก.เซเวน่ไวร์ 146.22 อาคารโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง จ. ระยอง 
3. อาคารโรงงาน บจก.  เจนเนอรัล นิปปอน 

คอนกรีต อินดสัทรีส์ 
130.48 อาคารโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริม

เหล็กอดัแรงโดยใชแ้รงเหว่ียง เชียงรากนอ้ย 
รวมอาคารสุทธิ  734.27  
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บริษทัและบริษทัยอ่ย 629.83 เคร่ืองจกัรส่วนใหญ่โรงงานเชียงรากน้อย 

ได้ถูกจดจ านองเพ่ือใช้เป็นหลักประกัน
ส าหรับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน บริษทัและบริษทัยอ่ย 15.74  
สินทรัพย์อ่ืนๆ    
1. สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง บริษทัและบริษทัยอ่ย 90.30  
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โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

2. เงินมดัจ า บริษทัและบริษทัยอ่ย 5.39  
3. ยานพาหนะ บริษทัและบริษทัยอ่ย 6.07  
รวมสินทรัพย์อ่ืนๆ   101.76  

 
(ข) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

คณะกรรมการบริษทั มีการก ากบัดูแลการด าเนินการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบั เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ อย่าง
ต่อเน่ืองและมีการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีนโยบายและการบริหาร 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและ/หรือหากจะมีในอนาคต) ดงัน้ี 

นโยบาย 
 บริษัทมีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความ

รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าท่ีสามารถอธิบายและช้ีแจงได ้(Accountability) 
 บริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 
 บริษทัจดัใหมี้ยึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of 

Ethics) 
 บริษทัสร้างความเจริญเติบโตให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว (Creation of 

Long Term Value Added) โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนประกอบ ประสานดุลยภาพท่ีดี ระหวา่งความ
แตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักนั บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่เขา้แข่งขนัใน
ธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั้งบริษทั บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัร่วม    

 บริษทัมีความส านึกรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถ ส าหรับการกระท าของตนท่ีมีต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 
ดา้นการบริหาร 

 พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจ  

 รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 
 ก ากบัดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและการด าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล และการ

ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการเก่ียวโยง และ/หรือการไดห้รือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 
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 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัของบริษทัดงักล่าว เช่น การเพ่ิมทุน/ลดทุน การเลิกบริษทั ให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่ออนุมติัการด าเนินการใดๆ  

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกั
ในการเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และยดึมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแนวของบรรษทัภิบาล เพ่ือสร้างกลไก
การควบคุมการด าเนินงานของบริษทัใหมี้ความโปร่งใส มีความยติุธรรม และเกิดความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 
เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

(5) งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
ณ วนัส้ินสุดของงบการเงินรวม บริษทัมีสญัญาการขายและบริการ ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ ดงัน้ี 

 
 
 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  
1. ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
2. บริษทัถือหุ้นในบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 17.20 ซ่ึงเป็นกิจการท่ีบริษทัไปลงทุนและบริษทัไม่มีอ  านาจควบคุมใดๆ 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ านวนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 2,856 1,916 1,851 

99.99% 82.50% 100.00% 45.00% 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

32.65% 

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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ช่ือ สถานทีต่ั้ง การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษัทย่อย 

(1) ช่ือบริษัท : General Engineering Mauritius Limited 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 10 th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cybercity  Ebene, Mauritius 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัเพื่อการลงทุน (Holding Company) 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(023) 0404 6000 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 337,768 บาท หรือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 100.00 

 
(2) ช่ือบริษัท : บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายลวดดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์038-622-299, 038-624-499 
ทุนจดทะเบียน : 280,000,000 บาท (จ านวน 2,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ100 บาท) 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 280,000,000 บาท  
สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 99.99 

 
(3)  ช่ือบริษัท : บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 12160 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง (เสาสปัน) 
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000  บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 200,000,000  บาท 
สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 82.50 
   
บริษัทร่วม   
(1) ช่ือบริษัท : บริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษทัจัดตั้งข้ึนไปประเทศสิงค์โปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้

โรงงานและประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(65) 6225-1868 
มูลค่าการลงทุน  : 12 ลา้นดอลลาร์ 
สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 45.00 
สถานะท่ีเก่ียวขอ้งกนั : กิจการร่วมคา้ 
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(2) ช่ือบริษัท : บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นท่ี 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการติดตั้งงานระบบ 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์0-2641-2100 

โทรสาร 0-2641-2030 , 0-2641-2029 
ทุนจดทะเบียน  : 450,000,000 บาท (จ านวน 450,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 300,000,000   บาท 
สดัส่วนการถือหุน้  : ร้อยละ 32.65  
สถานะท่ีเก่ียวขอ้งกนั : บริษทัร่วม 

 

บริษทั ประกอบธุรกิจ 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนท่ีเรียก
ช าระ 

(ลา้นบาท) 

ตน้ทุนเงิน
ลงทุน 

มูลค่าเงิน
ลงทุน 

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

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

Mauritius 

 
ธุรกิจเพ่ือการลงทุน 

 
100.00 

 
0.34 

 
0.34 

 
0.34 

2. บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั 
99/9 หมู่ท่ี 1 ต  าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง  
โทรศพัท ์ 0-3862-2299, 0-3862-4499 

ผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึง
สูงชั้นคุณภาพพิเศษ 

99.99 280.00 279.99 279.99 

3. บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ  ากดั 
99/9 หมู่ท่ี 4 ต  าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

ผลิตและจ าหน่าย เสา เข็ม
คอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรง
เหว่ียง (เสาสปัน) 

82.50 200.00 165.00 165.00 

บริษทัร่วม 
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นท่ี 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2641-2100  
โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029  

 
รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
ให้บริการติดตั้งงานระบบ 

 
32.65 

 
300.00 

 
185.63 

 
190.54 

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

 
กิจการท าธุรกรรมลงทุนใน
ต่างประเทศ 

 
45.00 

 
394.80 

 
177.66 

 
102.10 

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
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ธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทย่อย 
1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน ในกิจการร่วมคา้ Wisdom Tree Investment 

(S) PTE. Limited   
2. บริษัท เซเว่น ไวร์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่จงัหวดั

ปทุมธานี และมีโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ไออาร์
พีซี จงัหวดัระยอง โดยมีสายการผลิต ดงัน้ี 
ก) ลวดแรงดึงสูงส าหรับคอนกรีตอดัแรงแบบเสน้เด่ียว ( Pre-stressed Concrete Wire – PC Wire) 
ข) ลวดแรงดึงสูงส าหรับคอนกรีตอดัแรงแบบตีเกลียว ( Pre-stressed Concrete Strands – PC Strands) 
ค) ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเยน็ (Cold Drawn Wire – CW) 

3. บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อนิดสัทรีส์ จ ากดั  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหล็กอดั
แรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง หรือเสาสปัน  
 

บริษัทร่วม 
บริษัท แมคทริค จ ากดั (มหาชน)  
ด าเนินธุรกิจทางดา้นวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลในแขนงต่างๆ ท่ีครบวงจร โดยแบ่งสายงาน
เป็น 2 สายหลกั คือ งานดา้นวศิวกรรมก่อสร้างทัว่ไป และงานดา้นวศิวกรรม ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลในแขนงต่างๆ ท่ีครบ
วงจร โดยแบ่งเป็นงานดา้นวิศวกรรมก่อสร้างทัว่ไป และงานดา้นวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล โดยมีลกัษณะงานใน
การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย ์อาคารท่ีอยูอ่าศยั สถาบนัการศึกษา งานก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นตน้ และบริษทั แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ให้บริการตั้งแต่งาน
สถาปัตยกรรม การส่ือสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุขาภิบาล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
อีกดว้ย 

 
กจิการร่วมค้า 
Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  
จดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เหลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 
 

1.3.2 บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
บริษทัไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
 

1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
-ไม่มี- 
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XM ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) 

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

นิติบุคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนหุ้น
รวม 

จ านวน
ราย 

% 
จ านวนหุ้น

รวม 
จ านวน
ราย 

% 
จ านวนหุ้น

รวม 
จ านวน
ราย 

% 
จ านวนหุ้น

รวม 
จ านวน
ราย 

% 

72,434,376 18 1.34 5,161,440,567 10,170 95.62 163,381,102 3 3.03 621,144 13 0.01 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XM ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัญชาติ จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1.  นายธิติพงศ ์   ตั้งพนูผลวิวฒัน ์ ไทย 917,658,400 17.00 
2. นายทวีศกัด์ิ ศรีประจิตติชยั ไทย 269,000,000 4.98 
3.  นายสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกูล ไทย 249,722,100 4.63 
4.  นายประสิทธ์ิ วิตนากร ไทย 155,600,008 2.88 
5.  LGT BANK (SINGAPORE) LTD    สิงคโปร์ 145,118,900 2.69 
6.  นางสาวกาญจนา วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย 142,500,000 2.64 
7.  นางปราณี   วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย 116,733,300 2.16 
8 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ ไทย 99,237,500 1.84 
9.  น.ส. พรนที  สมพงษช์ยักุล ไทย 84,797,100 1.57 
10.  นายไพลกัษณ์ วงศไ์วศยวรรณ ไทย 68,857,400 1.28 

 
1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท และทุนช าระแลว้ 4,588,195,610.65 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,397,877,189 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.85 บาท  
 
1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

-ไม่มี- 
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทั 
เปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมาย 
และบริษทัตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งน้ีให้สอดคลอ้งกบักระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต” และ
การเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยบริษทัมีนโยบายในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการลงคะแนน
เสียงหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง (ปัจจุบนับริษทัออกหุน้เพียง 1 ประเภท คือ หุน้สามญั ไม่มีหุน้ประเภทบุริมสิทธิ)  
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โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร/เงินปันผล ซ่ึงไดรั้บสิทธิการในการปฏิบติัการเท่าเทียมกนั นอกจากน้ีบริษทัยงัให้
สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัพิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษทัในทุกๆ 
ปี สิทธิในการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณฑส์นธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมติัการลดทุนหรือ
เพ่ิมทุน 
 บริษทัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดดู้แลผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การใหข้อ้มูลส าคญัท่ี
เป็นปัจจุบนัผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั การจดัให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการ
ด าเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเวบ็ไซตบ์ริษทั  
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การบริหารจดัการความเส่ียง 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดมี้กรอบการด าเนินการในการก าหนดระดบัของความเส่ียงของบริษทั โดยวดัจากโอกาสท่ีจะเกิดและระดบั

ความรุนแรงผลของกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารและคณะท างานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงไดมี้
การทบทวนและประเมินความเส่ียงปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีการบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงรวมถึงการก าหนด ประเมิน ป้องกนั ลด และติดตามความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือระดบัความ
เส่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีนยัส าคญั 

 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 
2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market)  
ดว้ยเหตุท่ีธุรกิจสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity Market) มีมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก ท าให้ราคาของสินคา้โภค

ภณัฑถู์กก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก เม่ือราคาสินคา้โภคภณัฑมี์การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัทัว่
โลก จะส่งผลท าให้ก าไรข้ึนลงตามภาวะเศรษฐกิจ เม่ือตลาดเป็นช่วงขาข้ึนความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงข้ึน บริษทัฯ จะมี
ก าไรอยา่งมาก แต่หากตลาดเป็นช่วงขาลงเกิดวกิฤติเศรษฐกิจความตอ้งการของผูบ้ริโภคจะลดลงอยา่งมาก  ซ่ึงอาจสวนทาง
กบัก าลงัการผลิตท่ียงัสูงต่อเน่ืองจากช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ท าใหเ้กิดภาวะสินคา้ลน้ตลาด (Oversupply)  ก าไรของบริษทัอาจ
ลดลง 

ทั้งน้ีบริษทัจึงมีแนวทางการจดัการความเส่ียงโดยมีการติดตามการเสนองานลูกคา้โดยใชโ้ปรแกรมซอฟแวร์ 
Sales force ในการบริหารการขาย การให้บริการลูกคา้แบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั
สินคา้รวมถึงการขยายตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพื่อลดความเส่ียงดงักล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

 ความเส่ียงด้านนวตักรรมใหม่ท าให้ทดแทนสินค้าเดมิ 
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงและเขม้ขน้ของโลกไร้พรมแดนกดดันให้องค์กรตอ้งคิดคน้เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั นัน่คือการสรรหานวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างใหลู้กคา้เกิดพฤติกรรมหันมาใชสิ้นคา้และบริการ 
จึงท าใหน้วตักรรมกลายเป็นเคร่ืองมือใหม่ทางยทุธศาสตร์ของการแข่งขนัทางธุรกิจ รวมถึงตลอดปีท่ีผา่นมาราคาสินคา้โภค
ภณัฑใ์นตลาดโลกไดป้รับตวัลดลงอยา่งมาก มีการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หากบริษทัไม่มีการปรับปรุงสินคา้ท่ีมีอยูเ่ดิม
ใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมายแลว้ อาจมีสินคา้ใหม่มาทดแทนได ้

บริษทัจึงมุ่งเน้นใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการพฒันาสินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายและการก าหนดทิศทางของนวตักรรมใหม่ การมองหาความแตกต่างของสินคา้ การพฒันาต่อยอดนวตักรรมทาง
ธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบธุรกิจโดยการปรับกระบวนการการผลิตและโครงสร้างทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
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การบริหารจดัการความเส่ียง 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโต
ในอนาคต  

เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษทัจึงปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง อาทิ มีการเตรียมก าลงัพลเพ่ือรองรับการขยายงานโดยใช้
วิธีการประเมินการก าลงัพลและมีการพฒันาความสามารถพนกังาน รวมถึงมีการทดลองวางระบบการบริหารพนกังานท่ีมี
ความสามารถสูงของบริษทั โดยจะดูแลพนกังานเป็นองคร์วม ทั้งเร่ืองค่าจา้งผลตอบแทน ความเติบโต การพฒันา รวมทั้ง
การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของพนกังานดว้ยในส่วนของการพฒันาความสามารถพนกังานพนกังานแต่
ละระดบัจะไดรั้บการพฒันาความรู้ทางดา้นธุรกิจ โดยบริษทัมีทีมงาน HRD (Human Resource Development) เพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เพ่ิมพนูคุณสมบติัในตวัพนกังาน การฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั โดยไดจ้ดัหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัพนกังานในแต่
ละระดบั รวมถึงหลกัสูตรพฒันาทกัษะดา้นภาวะความเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจใน
อนาคต 
 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทันั้นครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีจะไม่ปฏิบติัตาม

กฎระเบียบภายนอก และภายใน อาทิ กฎหมายนโยบายรัฐบาลการทุจริตคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณ ซ่ึงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
เหล่าน้ีมีโอกาสเปล่ียนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัตามไม่ครบถว้นอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
บริษทัการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได ้

บริษัทได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption) และมีการส่ือสารให้กับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัทราบและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองคุณธรรมจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกนัในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจะป้องกนัไม่ให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นคู่คา้ให้ความ
สนใจท่ีจะท าธุรกิจกบัองคก์รเพราะเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บความเป็นธรรมต่อคู่คา้อยา่งเท่าเทียม และลูกคา้ให้ความไวว้างใจใน
การซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นบริษทัยงัได้แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ขยายแนวคิดน้ีออกไปยงั
บริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจใหร่้วมกนัน าหลกัการและแนวคิดการปฏิบติัตวัเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบัการก ากบั
ดูแลกิจการเพ่ือพฒันาชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นการขยายผลออกสู่สงัคมในวงกวา้ง อนัจะน ามาซ่ึงการด าเนินธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยนื 

 
ความเส่ียงอันเกิดจากการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขัดข้องและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 

(Cyber Risk) 
บริษทัตระหนักถึงภยัคุกคามดา้นไซเบอร์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในปัจจุบนัจากการพ่ึงพาเทคโนโลยีและรับบ

ดิจิทลัท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการโจรกรรมขอ้มูลและการโจมตีผ่านไซเบอร์ (Cyber-Attack) 
เพ่ิมมากข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทัมีมีแนวทางการจดัการควบคุมและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการตรวจสอบระบบเครือข่ายส่ือสารหลกั 
การติดตั้งระบบเครือข่ายเพ่ือป้องกันและเตือนภยั การจัดท าแผนหรือขั้นตอนปฏิบติัท่ีจ าเป็นตามล าดบั การตรวจสอบ 
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Policy และ Log ของระบบป้องกนั การบุกรุกระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบป้องกนัไวรัสกบัเคร่ืองแม่ข่าย รวมทั้งการ
อพัเดทขอ้มูลไวรัสอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ความเส่ียงด้านการก ากบัดูแลกจิการจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ผีลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน  
ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวฒัน์ ถือหุ้นร้อยละ 17.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น อยา่งไรก็ตาม ดว้ยโครงสร้างการจดัการของบริษทั ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนท าใหร้ะบบการท างานของบริษทัมีความ
เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งบริษทัมีการจา้งบริษทัตรวจสอบภายในท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าใหส้ามารถสอบทายการท างานของบริษทัใหมี้ความโปร่งใส่ไดดี้ยิง่ข้ึน ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอ านาจในการ
น าเสนอเร่ืองต่างๆ ไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากนั้น บริษทัยงัมีระเบียบปฏิบติักรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมติั
การท ารายการนั้นๆ ท าใหส้ามารถลดทอนความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย 
 

ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นเร่ืองท่ีบริษทัให้ความส าคญั

อย่างยิ่ง บริษทัมีกฎระเบียบ ขอ้บังคบั และวิธีปฏิบัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และก าหนดบงัคบัใชก้บัพนักงาน ผูรั้บเหมา และผูม้าติดต่องานทุกคนอย่างเคร่งครัด 
บริษัทมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งมีการทบทวนขอ้บังคับ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้
สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
อยูเ่สมอ 
 

ความเส่ียงด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชดัเจนข้ึน เช่น ภาวะฝุ่ น PM 2.5 ภาวะโลกร้อน

จากก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ ถือเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกให้ความส าคญัและพยายามผลกัดนัให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอยา่งเป็นรูปธรรม ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงในประเด็นของกฎระเบียนภาคบงัคบัใหธุ้รกิจควบคุมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในอนาคต 

ธุรกิจของบริษทัเป็นส่วนนึงท่ีก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (Climate 
Change) โดยตรง อยา่งไรก็ดี บริษทัไดมี้การด าเนินการเพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดงักล่าว เช่น การรดน ้ าเพ่ือลด
ฝุ่ นละอองท่ีลอยข้ึนไปในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณท่ีผลิตผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์มีระบบกรองฝุ่ นก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน 
การปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบสถานประกอบการเพ่ือสอดรับการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ การบริหารจดัการขนส่งใหอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใชย้านพาหนะ การแยกขยะ การจดบนัทึกสถิติการใชไ้ฟฟ้าภายในโรงงานและส านกังาน เปล่ียน
หลอดไฟฟ้าเม่ือครบก าหนดอายกุารใชง้าน ส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือร่วมกนัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทั 
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ความเส่ียงด้านการควบคุมราคาต้นทุนวตัถุดบิ 
บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงและผลิตภณัฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปเป็นหลกั 

บริษทัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งผลิตตามค าสั่งของลูกคา้ท าให้ความสามารถในการควบคุมตน้ทุนเป็นไปไดย้ากและไม่เกิดการ
ประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) รวมถึงปัจจยัเส่ียงตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน โดยเร่ิมตั้งแต่ระบบการจดัหาวตัถุดิบ 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการขายและการจดัส่งสินคา้และบริการ เพราะหากกระบวนการจดัการห่วง
โซ่อุปทานเกิดความไม่สอดคลอ้งกนัในสายห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อความไวว้างใจของลูกคา้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
การด าเนินการ และจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจต่อไปในการบริหารจดัการ ทั้งน้ีบริษทัจึงมีแนวทางการจดัการความ
เส่ียงโดยมีการใชร้ะบบ ERP เขา้มาช่วยในการควบคุมราคาตน้ทุนวตัถุดิบดงักล่าว 
 

ความเส่ียงด้านการจดัหาวตัถุดบิ  
วตัถุดิบท่ีบริษทัใชใ้นการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใชว้ตัถุดิบทั้งหมดเป็นวตัถุดิบท่ีผลิตในประเทศ เม่ือ

ราคาวตัถุดิบปรับตวัสูงข้ึนท าใหต้น้ทุนสูงข้ึนส่ิงท่ีตามมาคือการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วงเวลา วตัถุดิบบางรายการเป็น
การขายแบบผกูขาดท าใหก้ารต่อรองเป็นไปไดน้อ้ย ในกรณีน้ีบริษทัไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการติดตามขอ้มูลข่าวสารของราคา
และแหล่งวตัถุดิบอย่างใกลชิ้ดมีการวางแผนการซ้ือวตัถุดิบอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการผลิต มีการซ้ือวตัถุดิบ
ล่วงหน้าหากมีสัญญาณการขาดแคลน มีการจดัหาผูจ้ดัหาวตัถุดิบส ารองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน นอกจากน้ีบริษทัเป็นท่ี
เช่ือถือของบริษทัผูผ้ลิตวตัถุดิบ และการจดัซ้ือในแต่ละคร้ังมีปริมาณท่ีสูงมากท าให้ผูผ้ลิตจดัเตรียมวตัถุดิบให้บริษทัได้
เพียงพอและทนัเวลาท่ีบริษทัฯตอ้งการใช ้
 

ความเส่ียงด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า 
ปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขนัของตลาดการคา้มีการแข่งขนัอยา่งสูง ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความหลากหลาย

และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูผ้ลิตจึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพของสินคา้ใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคอีกทั้งตอ้ง
เป็นผูน้ าในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ออกมาเพ่ือโนม้นา้วจิตใจของผูบ้ริโภคให้เกิดความตอ้งการในสินคา้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมา
ใหม่น้ี ในสภาวะการตลาดท่ีแข่งขนัอยา่งรุนแรงน้ี สินคา้ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่านั้นจึงจะยืนหยดัอยูใ่น
ตลาดและพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้ตอ้งมีสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกคา้ของตนทั้งในดา้น
ปริมาณและคุณภาพโดยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 
ดังนั้น บริษทัจึงได้จดัให้มีการอบรมเร่ืองสินคา้ของบริษทัอย่างต่อเน่ืองให้ไดม้าตรฐานแก่พนักงานรายไตรมาสมีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้และบริการโดยมีเกณฑ์ท่ีเขม้งวดมากข้ึน นอกจากทางดา้นคุณภาพ ทางบริษทัยงัค านึงถึงการส่ง
มอบงานใหท้นัตามก าหนดลูกคา้ โดยไดก้ าหนดออกมาเป็นนโยบายในปีน้ี และการยดึมัน่ในสญัญาท่ีใหก้บัลูกคา้ 
 

ความเส่ียงการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ 
บริษทัประกอบธุรกิจผลิตวสัดุก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใชแ้รงงานจ านวนมาก ปัจจุบนัเกิดปัญหาการขาดแคลน

ในตลาดแรงงานและการแยง่ชิงแรงงานสูง จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตของบริษทัหากเกิดการขาดแคลนแรงงาน ประกอบ
กบัหากรัฐบาลมีการก าหนดใหมี้การปรับข้ึนค่าแรง จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตสูงข้ึน  
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บริษทัมองเห็นถึงความเส่ียงของการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน จึงไดมี้การด าเนินกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกรู้จกับริษทั รวมถึงมีโครงการรับนกัศึกษา
เขา้ฝึกงานและท างาน อีกทั้งบริษทัไดมี้การเจรจากบัผูรั้บเหมามากกวา่ 1 ราย เพ่ือเป็นการส ารองกรณีท่ีรายใดรายนึงขาด
แคลนแรงงาน รวมถึงการมองหาเทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ๆ มาช่วยลดจ านวนการใชแ้รงงานและบุคลากร  
 

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมขีาดทุนสะสม อาจไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในอนาคตอนัใกล้ 
ในงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมของบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิเป็น

จ านวน 144.75 ลา้นบาท และมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 457.60 ลา้นบาท ทั้งน้ี การท่ีบริษทัมีขาดทุน
สะสมจ านวนมากในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษทัประสบภาวการณ์แข่งขนัค่อนขา้งสูง ท าให้อตัราก าไรสุทธิของ
บริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง การท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวนมากดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อ
หุน้ไดต้ามกฎหมาย และผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนด 

อยา่งไรก็ดี บริษทัก าลงัอยูร่ะหวา่งการปรับกลยทุธ์การด าเนินงาน ซ่ึงบริษทัคาดวา่การด าเนินการดงักล่าวส่งผล
ใหผ้ลประกอบการณ์ภาพรวมของบริษทัจะกลบัมาในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 

2.2.3 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk)  

ความเส่ียงของการระบาดของ COVID-19 
ปี 2563 เป็นปีท่ีทา้ทายกบับริษทัเป็นอยา่งมากจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID – 19 บริษทัมีความ

ระมดัระวงัในการบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการใชท้รัพยากรท่ีมีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ
ระบาดของ COVID-19 ในคร้ังน้ี ส่งผลกระทบในวงกวา้ง และคาดวา่จะยงัคงส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตอนัใกล ้
ดงันั้น บริษทัจึงไดมี้มาตรการพึงปฏิบติัตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ประกอบกบัมีมาตรการดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยั การตรวจคดักรองและวดัอุณหภูมิ การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ การรักษาระยะห่างในท่ีท างาน สร้างความตระหนกั
เร่ืองการปฏิบติัตนเพ่ือสุขอนามยัท่ีดี และการสวมใส่หนา้กาก ทั้งพนกังานและผูม้าติอต่อ ผา่นช่องทางการประกาศหรือป้าย
ประชาสมัพนัธ ์
 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

23 
 

การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย ัง่ยนื 

3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
 ส าหรับบริษัทแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมด าเนินไปด้วยความส านึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่นโยบายหลกัของบริษทัไปจนถึงระดบัปฏิบติัการและด าเนินอยูใ่นทุกๆ ภาคส่วนขององคก์รเพราะกลุ่ม
บริษทัเช่ือวา่องคก์รทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ หน่วยหน่ึงของสังคม มีจ านวนพนกังานในบริษทัเพียงหลกัร้อยคน
และมีผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัจ านวนหลกัหม่ืนคน ซ่ึงเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรของทั้งประเทศแลว้ถือวา่เป็นจ านวนท่ี
น้อยมากแต่บริษทัมีความเช่ือว่าหากองคก์รทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองคก์รไดผ้นึกก าลงัร่วมกนัผลกัดนัการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจิตส านึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกนัเพ่ือผลระยะยาวในทิศทางเดียวกนัทุกภาคส่วนแลว้พลงัการขบัเคล่ือน
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์กบัส่วนรวมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 
 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัข้ึนมาโดย
ก าหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ดา้นตามความเหมาะสมความช านาญเฉพาะทางและสอดคลอ้ง
กบัธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษทั เร่ิมตั้งแต่ภายในหน่วยธุรกิจหลกัอนัไดแ้ก่นบัตั้งแต่
เร่ิมเปิดด าเนินการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัและเป็นล าดบัแรกในเร่ืองของชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนักงานและ
ผูรั้บเหมาโดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายดา้นคุณภาพความปลอดภยักิจกรรมหลกัดา้นส่ิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 
  
 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกบัสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัผลิตวสัดุก่อสร้าง จึงอาจจะมีมลภาวะเกิดข้ึนคือ ฝุ่ น เสียง และเศษวสัดุอุตสาหกรรม โดย
บริษทัตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีโซนท่ีสามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซีเมนตไ์ด ้บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนัแกไ้ขในเร่ืองของ
ฝุ่ นและเสียง มีการพฒันาเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ศึกษาเทคนิคในการลดฝุ่ น เสียง อีกทั้งสถานท่ีผลิตตั้งอยูห่่างไกลจากสถานท่ี
ขา้งเคียง บริษทัมีหน่วยงานความปลอดภยั เพ่ือดูแลดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน บริษทัไดรั้บการรับรอง
คุณภาพ ISO 9001:2015 ซ่ึงจะรวมถึงการควบคุมมลภาวะสภาพการท างาน เร่ืองเสียง แสงและฝุ่ นดว้ย ส าหรับเศษวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ให้บริษทัตอ้งปฏิบติัในการ
ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน รวมตลอดถึงตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และบทบญัญติัเทศบาลต าบลบางกะดี เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548  

บริษทัตระหนักถึงสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จึงได้ประกาศนโยบาย เร่ือง 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั ความปลอดภยัในการท างาน ดงัน้ี 
1)  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมด บริษทัตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ ใน

เร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัใชใ้น
บริษทั 

2)  บริษทัจะตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ ในการท างานของพนกังานทุกคน ไม่วา่ใน
สถานท่ีท างาน หรือในการด าเนินธุรกิจของพนกังานในบริษทัอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีพวกเขาอยูใ่นสถานท่ี
บริษทันั้นๆ 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

24 
 

การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย ัง่ยนื 

3)  ระบบการจัดการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ โรคท่ีเกิดจากการท างาน และปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการจดัเตรียมทรัพยากร และงบประมาณท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริม
วฒันธรรมความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานโดยการแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนและ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

4)  ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวธีิท่ีบริษทัฯ ยอมรับวา่มีส่วนร่วมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทัฯ มุ่งมัน่ในการบงัคบัใชร้ะบบการจดัการดา้น
ความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ในการระบุ ประเมินผลและการควบคุมอนัตราย และความเส่ียงใน
ดา้นความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม เราจะพฒันาระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มในการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และรายงานผล การด าเนินการและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

5)  การพิจารณาการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะน าระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้มมาเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมประเมินการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 

6)  บริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัให้สัญญาวา่จะด าเนินการป้องกนัสภาพแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบอยา่งรู้คุณค่า
และใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการปล่อยมลภาวะ จดัการของเสีย และน าของเสียกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

7)  การตรวจสอบระบบความปลอดภยัสุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้มจะด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอรวมไปถึงการระบุส่ิง
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด และพยายามหาช่องทางในการพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

8)  บริษทัจะน าระบบปฏิบติัการงานท่ีดีเลิศในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มมาประประยกุตใ์ชใ้น
องค์กรและให้พนักงานทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ีโดยการฝึกอบรม การตรวจสอบให้ค าปรึกษา
แนะน าและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

9)  พนักงานทุกคน ผูรั้บเหมา และผูรั้บเหมาช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามวิธีการ และระเบียบต่างๆตามท่ี
ก าหนดในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานประจ า ดว้ยความ
ปลอดภยั สุขภาพอนามยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคม  ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติท่ี

ดี ดว้ยส านึกวา่ความรับผิดชอบของสังคมเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา บริษทัจึงผลกัดนันโยบายความรับผิดชอบของสังคมใหมี้อยู่
ในทุกภาคส่วนขององคก์รตั้งแต่ระดบันโยบายหลกัของบริษทัไปจนถึงระดบัปฏิบติัการและด าเนินอยูใ่นทุกอณูขององคก์ร 
โดยบริษทัเช่ือวา่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจิตส านึกต่อสงัคมและส่วนรวม จะเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอนัน าไปสู่การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ บริษทัไดรั้บใบวุฒิบตัรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 1 จาก 
ส านกังานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธานี และไดรั้บใบรับรองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไป
ถึงมาตรการการดูแลส่ิงแวดลอ้มในโรงงานท่ีเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่ นละอองในโรงงานผลิต ก าจดัเศษวสัดุ
ก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตถูกตอ้งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม บริษทัถือเป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการสนบัสนุนและ
จดัให้มีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในดา้นต่างๆ เสมอมา โดยบริษทัไดจ้ดักิจกรรมบางลกัษณะมาอยา่งต่อเน่ืองและ
ไดจ้ดักิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดบั 
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มหภาคระดบัชุมชน และระดบัปฏิบติัการเพ่ือตอบแทนและคืนผลก าไรกลบัคืนสู่สังคมโดยบริษทัไดท้ ากิจกรรมทางสงัคม
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
 บริษทัไดมุ่้งประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ค  านึงถึงการอยูร่่วมกนักบัสงัคมและ
ชุมชนอยา่งมีความสุขพร้อมกนั เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไดมี้การประกาศนโยบาย เร่ือง ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 โดยใหพ้นกังาน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทราบ โดยบริษทัไดเ้คร่งครัด
ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑก์ารประเมินการ
มีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2560  

 
3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

 
 

การวเิคราะห์ผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 
พนกังาน  การมีส่วนร่วมกบัองคก์ร 

 การพฒันาพนกังานสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 ความปลอดภัย  อ า ชี วอนามัย  และ

ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

 แผนการอบรมและพฒันา 
 การจดัการเร่ืองสุขภาพอนามยั 
 สวสัดิการท่ีเหมาะสม 

ผูถื้อหุ้น นกัลงุทน  ผลตอบแทนระยะยาว 
 ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 

ครบถว้น ทนัเวลา 

 ก ากบัดูแลกิจการอยา่งโปร่งใส่ 
 เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 
 การจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง การตอบสนองขององค์กร 

 การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 มีระบบตรวจสอบและควบคุมท่ีดี 
 กลยทุธ์และแนวโนม้ธุรกิจ 

 การเปิดเผยขอ้มูลในเวบ็ไซตบ์ริษทั 

ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ  ได้รับข้อมูลของสินค้าและบริการอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 
 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งเป็นธรรม 
 การรับประกนัสินคา้และบริการ 

 ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

 มีนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ส่งเสริมการปฏิบติั 

 มี จ รรย าบร รณในก า ร รักษ าข้ อมู ล
ความลบัลูกคา้ 

 รับรองผลิตภณัฑด์ว้ยมาตรฐาน ISO9001 
 มีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ 
 เ ชิ ญ เ ข้ า เ ยี่ ย ม ช ม โ ร ง ง า น เ พ่ื อ ดู

กระบวนการการผลิต 
 ส ารวจความพึงพอใจผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 การท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หน่วยงานของรัฐ ชุมชน และสงัคม  การปฏิบติัตามและการเปล่ียนแปลงของ
กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 

 ก ารบ ริห ารจัดก า รผลกระทบด้ าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร เ ป็ น ส ถ า น
ประกอบการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

 ไดผ้่านการยกระดบัโรงงานอุตสาหกรรม
ตามตัวช้ีวดัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

 การให้ความร่วมมือสนับสนุนชุมชนใน
ระยะยาว 

 

3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิิงแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

บริษทัไดใ้ห้ความใส่ใจในปัญหาส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อ ชุมชนมาโดยตลอด จึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการ  
"ธรรมาภิบาล" ประจ าปี 2563 โดยมุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มมาปฏิบติัในสถานประกอบกิจการใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดและมุ่งเน้นการป้องกันรักษาส่ิงแวดลอ้มร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถ่ิน โดยขอ้ปฏิบัติตาม 
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรมปรากฏอยู่ในเว็บไซต์บริษทั www.gel.co.th ทั้ งน้ี บริษทัอยู่
ระหวา่งการด าเนินการก าหนดเร่ืองโนบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรมเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์
และความสามารถในการบริหารจดัการเพ่ือประสิทธิภาพและลดผลกระดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจ  

 
3.3.2 การด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบวา่กิจกรรมของธุรกิจท่ีมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือ การขนส่ง บริษัทจึงมีมาตรการในการบริหารจัดการให้การขนส่งของบริษัทมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก และบริษทัไดมี้การด าเนินการเพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

http://www.gel.co.th/
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ดงักล่าว เช่น การรดน ้ าเพ่ือลดฝุ่ นละอองท่ีลอยข้ึนไปในอากาศ โดยเฉพาะบริเวณท่ีผลิตผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์มีระบบกรอง
ฝุ่ นก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน การปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบสถานประกอบการเพ่ือสอดรับการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
การบริหารจดัการขนส่งให้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใชย้านพาหนะ การแยกขยะ การจดบนัทึกสถิติการใชไ้ฟฟ้า
ภายในโรงงานและส านกังาน เปล่ียนหลอดไฟฟ้าเม่ือครบก าหนดอายกุารใชง้าน ส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือร่วมกนัช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเร่ืองขอ้มูลการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนารมณ์และความสามารถในการบริหารจดัการเพ่ือประสิทธิภาพและลดผล
กระดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจ 

 

3.4 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานสังคม 
การปฏบิัตต่ิอพนักงาน 

รายละเอียด “การปฏิบติัต่อพนกังาน” ปรากฎอยูใ่นหวัขอ้ “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” หนา้ท่ี 78 
  

นโยบายพฒันาบุคลากร 
บริษทัเล็งเห็นความส าคญัของพนกังานทุกระดบัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานทุกคน

โดยบริษทั มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพระดบัมืออาชีพและเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพ
อยา่งเต็มความสามารถ ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงมีนโยบายในการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานในทุกระดบัอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ืองเพ่ือให้องคก์รบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนพนักงานให้มีความกา้วหน้าตามสาย
อาชีพไปพร้อมกบัความส าเร็จขององคก์รการสรรหาและความกา้วหนา้ในอาชีพของพนกังานแผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดั
แผนการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากขอ้มูล และความจ าเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2563 บริษทัค่าใชจ่้าย
ในการฝึกอบรมพฒันาบุคคลเป็นจ านวนเงินรวม 159,740.00 บาท กลุ่มบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาบุคลากรตั้งแต่
กระบวนการสรรหาโดยไดย้ึดถือหลกัการวา่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานตอ้งมีความโปร่งใสและด าเนินการ
ด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการก าหนดคุณลกัษณะของพนักงานจากลกัษณะงาน
พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษาประสบการณ์ความเช่ียวชาญและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชดัเจนและจะ
คดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้สู่กระบวนการทดสอบขอ้เขียนและการสมัภาษณ์โดยผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงพนกังานท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งและเหมาะสมตามต าแหน่งหนา้ท่ีทั้งน้ีเม่ือมีต าแหน่งงานท่ีวา่งหรือ
ต าแหน่งงานใหม่ๆเกิดข้ึนเพ่ือให้โอกาสในการพฒันาความกา้วหน้าในการท างานกบัพนักงานเดิม บริษทัจะเปิดโอกาส
ใหก้บัพนกังานภายในเป็นอนัดบัแรกหากไม่มีผูใ้ดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคดัเลือกจากบุคคลภายนอก 

นอกจากน้ีพนกังานใหม่ทุกคนจะไดเ้ขา้รับการปฐมนิเทศเพ่ือใหพ้นกังานไดรู้้จกัและรับทราบถึงกระบวนการ
และขั้นตอนการท างานของตนเองรวมไปถึงฝ่ายต่างๆ ในองคก์รซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนเองและสามารถปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคอี์กทั้งบริษทัยงัให้ความส าคญัในการให้โอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการ
งานแก่พนักงานตามเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพเพ่ือรักษาคนเก่ง และคนดีให้อยู่กบัองค์กรการพฒันาความสามารถ
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บริษทั มีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังานทั้งน้ีเพ่ือพฒันาทกัษะในการท างานของพนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอเพ่ิมพูนและต่อเน่ืองโดยไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รโดยหลกัสูตรการฝึกอบรมแต่ละ
หลกัสูตรบริษทัฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามต าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคนและสอดคลอ้งกับความรู้
ความสามารถและลกัษณะงานเพ่ือใหก้ารฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ จดัใหมี้
การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์รครอบคลุมหลกัสูตรในดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานตาม
สายอาชีพ อาทิ หลกัสูตรดา้นวิศวกรรมและซ่อมบ ารุงหลกัสูตรดา้นการเสริมสร้างและพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตร
การบริหารจดัการระบบคุณภาพและความปลอดภยัหลกัสูตรดา้นการเงินการบญัชีและการตรวจสอบภายในหลกัสูตรดา้น
การบริการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศหลกัสูตรพ้ืนฐานทั่วไป อบรมหลกัสูตรกฎหมายก่อสร้าง และอบรมหลกัสูตร
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็นตน้โดยบริษทัมุ่งหวงัและสนบัสนุนให้พนกังานท่ีเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการฝึกอบรมภายในองคก์รหรือการฝึกอบรมภายนอกองคก์รไดมี้โอกาสแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปยงัพนกังานคนอ่ืนดว้ยเพ่ือใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ภายในองคก์รในรูปแบบของการบริหารจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

ซ่ึงหลกัสูตรทางบริษัทได้จดัให้มกีารอบรมภายในองค์กร และมรีายช่ือหลกัสูตรทีจ่ดัการอบรมดงัต่อไปนี ้
1) หลกัสูตร GEL English Club  
2) หลกัสูตรสุดยอดทกัษะการเป็นหวัหนา้งาน 
3) หลกัสูตรการสร้างแรงจูงใจในการขาย 
4) หลกัสูตรดบัเพลิงขั้นตน้ 

 
และทางบริษัทได้มกีารจดัอบรมภายนอกองค์กร โดยมรีายช่ือหลกัสูตรทีจ่ดัการอบรมดงัต่อไปนี ้
1) หลกัสูตร ผูใ้หส้ญัญาณแกผู้บ้งัคบัป้ันจัน่ ผูย้ดึเกาะวสัดุ หรือผูค้วบคุมการใชป้ั้นจัน่ 
2) หลกัสูตร ทบทวนเก่ียวกบัการใชป่ั้นจัน่ 
3) หลกัสูตร ขอ้ควรระวงัในการจดัท างบการเงิน การปิดบัญชี และการน าเสนองบการเงินให้สอดคลอ้งตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนน าส่งงบการเงินในปี 2563 
4) หลกัสูตร ขอ้แตกต่างท่ีควรระวงัในการปฏิบติังานทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีส าคญั 
5) หลกัสูตร ผูบ้งัคบัรถตอกเสาเขม็, เคร่ืองตอกเสาเขม็ และรถเจาะเสาเขม็ 
6) หลกัสูตร Road Safety Audit  รุ่นท่ี 10 
7) หลกัสูตร ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ชนิดป้ันจัน่หอสูง รถ เรือป่ันจัน่ 
8) หลกัสูตร Purchasing Practices and Beyond 2021 
9) หลกัสูตร Road Safety Audit  รุ่นท่ี 11 

 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

บริษัทได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption) และมีการส่ือสารให้กับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัทราบและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ในเร่ืองคุณธรรมจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นการ
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ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกนัในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงจะป้องกนัไม่ให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นคู่คา้ให้ความ
สนใจท่ีจะท าธุรกิจกบัองคก์รเพราะเช่ือมัน่วา่จะไดรั้บความเป็นธรรมต่อคู่คา้อยา่งเท่าเทียม และลูกคา้ให้ความไวว้างใจใน
การซ้ือสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นบริษทัยงัไดแ้สดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ขยายแนวคิดน้ีออกไปยงั
บริษทัต่างๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจใหร่้วมกนัน าหลกัการและแนวคิดการปฏิบติัตวัเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบัการก ากบั
ดูแลกิจการเพ่ือพฒันาชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นการขยายผลออกสู่สงัคมในวงกวา้ง อนัจะน ามาซ่ึงการด าเนินธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยนื  

 
กจิกรรมงานวนัเดก็ 

 
 

 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

30 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

4. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
1) งบการเงนิ   

สรุปรายงานการสอบบญัชี  
ปี 2563 
ความเห็น 
รายงานของผูบ้ญัชีส าหรับงบการเงินของปี 2563 ตรวจสอบโดยนางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 6977 จากบริษทั พราวด ์อิน โปร จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข โดยเห็นวา่ 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 190.54 ลา้นบาท 

และส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ านวน 27.92 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไม่สามารถ
หาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไร
ของบริษทัร่วมท่ีเป็นส่วนของบริษทั เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้มี) 
จากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากผูร่้วมคา้แห่งหน่ึง จ านวนรวม 44.75 ลา้นบาท (สุทธิ
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 11.56 ลา้นบาท) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการติดตามเรียกช าระหน้ีท่ียงัไม่สามารถสรุป
ได ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วน
แบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

จากเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ของบริษทัร่วม ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมไดช้ี้แจงว่าเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการติดตามเรียกช าระหน้ีและมีแนวโนม้คาดวา่จะไดรั้บคืนในท่ีสุด 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดร้วมเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 102.10 ลา้นบาท 
และส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ านวน 1.11 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไม่สามารถ
หาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ และก าไรส าหรับปี
ของการร่วมคา้ท่ีเป็นส่วนของบริษทั เน่ืองจากภายใตส้ถานการณ์รัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาท่ีเกิดข้ึนใน
ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 ส่งผลให้ผูส้อบบญัชีของการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งเพียงพอ
เก่ียวกบัรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินของการร่วมคา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงใดท่ี
จ าเป็นหรือไม่ส าหรับมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

จากเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ของกิจการร่วมคา้ในการรับรองงบการเงินของผูส้อบบญัชีของกิจการร่วมคา้ตอ้งข้ึนอยูก่บั
สถานการร์การเมืองในของประเทศเมียนมา ซ่ึงกิจการร่วมคา้ก็ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได ้

ปี 2562 
ความเห็น 
รายงานของผูบ้ญัชีส าหรับงบการเงินของปี 2562 ตรวจสอบโดยนายธีรศกัด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

6624 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบมีเง่ือนไข โดยเห็นวา่ 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 165.68 ลา้นบาท 

และส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั จ านวน 7.34 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไม่สามารถ
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หาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไร
ของบริษทัร่วมท่ีเป็นส่วนของบริษทั เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้มี) 
จากงานระหวา่งก่อสร้างท่ีด าเนินการก่อสร้างไปแลว้กวา่ร้อยละ 80 แต่ยงัไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานไดบ้างส่วนจ านวน 
394.65 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเรียกเก็บเงินค่าผลงานดงักล่าวข้ึนอยู่กบัการอนุมติัการแกไ้ขสัญญาและการขยายระยะเวลาแลว้
เสร็จของสัญญาจาก  ผูว้า่จา้งซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปได ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็น
หรือไม่ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 105.78 ลา้นบาท 
และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน จ านวน 32.00 ลา้นบาท ขา้พเจ้าไม่
สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ และขาดทุน
ส าหรับปีของการร่วมคา้ท่ีเป็นส่วนของบริษทั เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของกิจการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถหาหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินของกิจการร่วมคา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่ง
ขาดทุนของการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

ปี 2561 
ความเห็น 
รายงานของผูบ้ญัชีส าหรับงบการเงินของปี 2561 ตรวจสอบโดยนายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

6624 จากบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นวา่  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะของบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงานรวมและเฉพาะของบริษทั และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2) ตารางสรุปงบการเงนิ 

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

                                                                                                                                                                                                              
(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,207 10,223 38,430 

 
17,151 

 
10,154 

 
37,962 

 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 10,000 - - 10,000 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 405,260 433,586 512,149 342,622 361,398 464,431 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 15,416 - - 15,416 - - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน-หมุนเวยีน 19,439 30,219 13,991 18,068 30,208 13,991 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้ง
รับ-บริษทัยอ่ย 

- - - 24,132 - - 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 307,647 430,912 602,050 271,396 381,387 528,980 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 11,036 9,047 9,212 4,352 2,899 3,217 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 786,005 913,987 1,175,832 703,137 786,046 1,048,581 

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ - - - - - - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 59,900 62,367 67,248 59,900 62,367 67,248 
 
เงินลงทุนในตราทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 
708,490 

- 

 
537,206 

- 

 
1,206,768 

- 

 
708,490 
445,337 

 
537,206 
445,337 

 
1,206,768 

445,337 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
การร่วมคา้-สุทธิ 

 
292,639 

 
271,465 

 
308,761 

 
327,364 

 
322,005 

 
344,250 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

3,129,370 
63,227 
19,477 

996,627 
136,611 

4,222 

2,924,099 
- 

6,922 
996,627 
159,841 

5,052 

2,929,885 
- 

9,437 
996,627 
22,900 

5,430 

1,887,913 
58,852 
19,428 

1,289,347 
134,833 

3,349 

1,639,045 
- 

6,922 
1,289,347 

159,367 
4,540 

1,682,647 
- 

9,437 
1,289,347 

21,627 
5,160 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 10,364 5,332 - 9,701 5,181 - 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,506 2,134 1,202 6,506 2,134 1,202 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,427,433 4,971,045 5,548,258 4,951,020 4,473,451    5,073,023 

 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

                                                            ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 (หน่วย  :  พนับาท)                                                                                                                                  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก
สถาบนัการเงิน                                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

603,108 
 

614,970 

593,526 
 

462,092 

292,736 
 

635,731 

395,440 
 

439,130 

380,081 
 

325,267 

203,496 
 

526,558 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 176,872 63,705 100,367 176,225 60,495 100,367 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,076 277 264 15,211 277 264 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 142,572 190,515 193,500 52,297 83,709 111,600 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

615 4,140 1,461 615 4,140 1,461 

เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย-บริษทัยอ่ย - - - 182,005 176,307 202,870 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,618 1,849 1,368 3,495 1,678 1,252 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,558,831 1,316,104 1,225,427 1,264,418 1,031,954 1,147,868 

 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 47,933 175 452 45,237 175 452 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ 792,394 705,731 815,819 194,635 107,600 191,309 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

31,046 54,614 36,322 26,681 50,774 34,339 

ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน 3,149 - - 3,149 - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 59 59 - 59 59 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 874,522 760,579 852,652 269,702 158,608 226,159 

รวมหนี้สิน 2,433,353 2,076,683 2,078,079 1,534,120 1,190,562 1,374,027 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

                                                                                                                                                                               (หน่วย  :  พนับาท)             
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

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

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

 
 

4,588,196 
 

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 71,131 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซ้ือคืน 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

49,179 
 

    - จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 
    - จดัสรรเพ่ือการซ้ือหุน้คืน  - - - - - - 
    - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (471,201) (322,415) (46,125) (145,580) (59,656) 83,336 
หกั หุน้ทุนซ้ือคืน-หุน้สามญั       
(165,000,000 หุน้ หุน้ละ 0.55 บาท)  - - - - - - 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (479,360) (611,418) (62,099) (456,489) (593,515) (57,867) 
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ 3,771,545 3,788,273 4,613,883 4,120,037 4,068,935 4,747,576 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 8,540 20,076 32,128 - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,780,085 3,808,349 4,646,011 4,120,037 4,068,935 4,747,576 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,213,438 5,885,032 6,724,090 5,654,157 5,259,497 6,121,604 
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

(หน่วย  :  พนับาท)             

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
รายได้       

รายไดจ้าการขายและบริการ 1,595,561 2,034,440 1,948,014 1,283,756 1,874,934 1,948,024 
รายไดอ่ื้น 17,935 27,041 26,484 31,065 41,058 43,905 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 2,137 2 - 2,137 2 - 
รายไดเ้งินปันผลรับ 15,571 23,357 2,409 15,571 23,357 2,409 
ก าไรจากการขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 235 5,907 1,664 235 5,907 1,664 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป - - 42,000 - - 42,000 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 

29,034 (24,658) 8,510 - - - 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (953) 1,152 462 (497) 188 266 
รายไดท้างการเงิน 291 171 152 707 245 302 

รวมรายได้ 1,659,811 2,067,412 2,029,695 1,332,974 1,945,691 2,038,570 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนขาย (1,563,315) (2,004,252) (1,913,979) (1,252,095) (1,802,668) (1,912,095) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (27,836) (42,330) (47,282) (24,456) (41,828) (47,087) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (140,341) (179,285) (145,984) (107,953) (154,244) (115,882) 

กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

6,686 (21,883) - 11,023 (21,883) - 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ 

- - - 5,359 - - 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (39,638) (38,397) (23,812) (28,716) (27,295) (23,812) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,764,444) (2,286,147) (2,131,057) (1,396,838) (2,047,918) (2,098,876) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้ (104,633) (218,735) (101,362) (63,864) (102,227) (60,306) 
ตน้ทุนทางการเงิน (68,297) (69,469) (41,935) (36,140) (40,363) (41,327) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 16,600 3,246 (8,910) 15,240 2,982 1,197 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (156,330) (284,958) (152,207) (84,764) (139,608) (100,436) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

ผลก าไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 137,026 (535,649) (62,285) 137,026 (535,649) (62,285) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

(4,968) (13,670) (4,260) - - - 

รวม 132,058 (549,320) (66,545) 137,026 (535,649) (62,285) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั-สุทธิทางภาษี 

 
20,990 

 
(3,384) 

 
1,057 

 
21,955 

 
(3,384) 

 
- 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (3,282) (837,662) (217,695) 74,217 (678,641) (162,720) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (144,751) (272,906) (149,597) (84,764) (139,608) (100,436) 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (11,579) (12,052) (2,610) - - - 

 (156,330) (284,958) (152,207) (84,764) (139,608) (100,436) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,255 (825,610) (215,085) (74,217) (678,641) (162,720) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (11,536) (12,052) (2,610) - - - 

 (3,282) (837,662) (217,695) (74,217) (678,641) (162,720) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        

ขั้นพื้นฐาน (0.02682) (0.05056) (0.02771) (0.01570) (0.02586) (0.01861) 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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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
เพ่ือการ
ซ้ือหุ้นคืน 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
- หุ้นสามัญ 

ก าไร
ขาดทุนที่
ยงัไม่

เกดิขึน้จริง 
ของ

หลกัทรัพย์
เผ่ือขาย 

ส่วนปรับ
ปรงจากการ
แปลงค่างบ
การเงนิ 
ที่เป็น
เงนิตรา

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 
ขาดทุนส าหรับปี - - - - - (149,597) - - - - (149,597) (2,611) (152,208) 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - - -             1,057 - (62,285) (4,260) (66,545) (65,488) - (65,488) 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับ
ปี 

- - - - - (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 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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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
เพ่ือการ
ซ้ือหุ้นคืน 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
- หุ้นสามัญ 

ก าไร
ขาดทุนที่
ยงัไม่

เกดิขึน้จริง 
ของ

หลกัทรัพย์
เผ่ือขาย 

ส่วนปรับ
ปรงจากการ
แปลงค่างบ
การเงนิ 
ที่เป็น
เงนิตรา

ต่างประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษทั
ใหญ่ 

ที่ไม่อยู่ใน 
อ านาจ
ควบคุม 

รวม 

              
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 
ขาดทุนส าหรับปี - - - -  (272,906)  - - - (272,906) (12,052) (284,958) 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - -  (3,384)  (535,650) (13,670) (549,320) (552,704) - (552,704) 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับ
ปี 

- - - -  (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 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 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 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี      (24,982)     (24,982)  (24,982) 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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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
เพ่ือการ
ซ้ือหุ้นคืน 

ยงัไม่ได้
จัดสรร 

หุ้นทุนซ้ือคืน 
- หุ้นสามัญ 

ก าไร
ขาดทุนที่
ยงัไม่

เกดิขึน้จริง 
ของ

หลกัทรัพย์
เผ่ือขาย 

ส่วนปรับ
ปรงจากการ
แปลงค่างบ
การเงนิ 
ที่เป็น
เงนิตรา

ต่างประเทศ 

รวม ผู้ถือหุ้นบริษทั
ใหญ่ 

ที่ไม่อยู่ใน 
อ านาจ
ควบคุม 

รวม 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 4,588,196 71,131 49,179 13,600  (347,397)  (593,516) (17,902) (611,418) 3,763,291 20,076 3,783,367 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น              
ขาดทุนส าหรับปี      (144,751)     (144,751) (11,579) (156,330) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี      20,947  137,026 (4,968) 132,059 153,005 43 153,048 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับ
ปี 

     (123,804)  137,026 (4,968) 132,059 8,255 (11,536) (3,282) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 

4,588,196 71,131 49,179 13,600  (471,201)  (456,490) (22,870) (479,359) 3,771,546 8,540 3,780,085 

              
              



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559   

       (หน่วย  :  พนับาท)  
       องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูคล่า 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม หุ้นทุนซ้ือ

คืน 
ก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่

เกดิขึน้จริง 
รวม 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และช าระ
แล้ว 

มูลค่าหุ้น
สามัญ 

หุ้นสามัญซ้ือ
คืน 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

จัดสรรเพ่ือการ
ซ้ือหุ้นคืน 

ยังไม่ได้จัดสรร 
- หุ้นสามัญ ของหลักทรัพย์เผ่ือ

ขาย 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 183,772 - 4,418 4,910,296 
ขาดทุนส าหรับปี -  - - - (100,436) - - (100,436) 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  - - - - - (62,285) (62,285) 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - (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 
          
          
          
          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - 83,336 - (57,867) 4,747,575 
ขาดทุนส าหรับปี - - - - - (139,608) - - (139,608) 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - - - (3,384) - (535,649) (539,033) 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - - (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  

          



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

42 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

       (หน่วย  :  พนับาท)  
       องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ทุนท่ีออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูคล่า 
 ก าไร (ขาดทุน) สะสม หุ้นทุนซ้ือ

คืน 
ก าไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่

เกดิขึน้จริง 
รวม 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
และช าระ
แล้ว 

มูลค่าหุ้น
สามัญ 

หุ้นสามัญซ้ือ
คืน 

ส ารองตาม
กฎหมาย 

จัดสรรเพ่ือการ
ซ้ือหุ้นคืน 

ยังไม่ได้จัดสรร 
- หุ้นสามัญ ของหลักทรัพย์เผ่ือ

ขาย 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,588,196 71,131 49,179 13,600 - (59,656) - (593,516) 4,068,935  
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี - - - -  (23,115)  - (23,115) 
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 4,588,196 71,131 49,179 13,600  (82,771)  (593,516) 4,045,820 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น          
ขาดทุนส าหรับปี      (84,764)  - (84,764) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี      21,955  137,026 158,981 
ก าไร  (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี      (62,809)  137,026 74,217 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 4,588,196 71,131 49,179 13,600  (145,580)  (456,490) 4,120,037 

 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  
       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (172,930) (288,205) (143,297) (100,004) (142,590) (101,633) 
ปรับปรุงดว้ย       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 138,467 112,456 77,401 90,284 70,953 69,507 
ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

128 - (35) - - (35) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
กิจการร่วมคา้ 

(29,034) 24,658 (8,510) - - - 

เงินปันผลรับ - - - - - - 
กลบัรายการ(ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

(2,521) 20,523 2,611 (11,195) 20,523 2,611 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนทัง่ไป - - (42,000) - - (42,000) 
ค่าเผือ่สินคา้ท่ีลา้สมยัและเสียหาย (25,728) 21,572 24,081 (17,497) 12,730 24,081 

กลบัรายการ(ค่าเผือ่) การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

- - -           (5,359) 22,245 - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 13 6,864 3,580 2 5,943 3,571 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (2,137) (2) - (2,137) (2) - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย - - 512 - - 512 
ค่าเผือ่หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,107 17,467 8,783 3,413 15,674 7,869 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืน 

(1,440) - - (1,486) - - 

รายไดท้างการเงิน (291) (171) (152) (707) (245) (302) 
ตน้ทุนทางการเงิน 68,297 69,469 41,934 36,141 40,363 41,326 
เงินปันผลรับ (15,571) (23,357) (2,409) (15,571) (23,357) (2,409) 
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 15,846 62,441 (15,808) 10,634 79,311 (2,924) 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน (15,416)   (15,416)  - 
สินคา้คงเหลือ 114,159 147,012 (154,551) 94,354 133,022 (81,480) 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (1,988) (1,796) (41,933) (1,453) 7,420 (6,531) 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 6,053 (15,250) (34,100) 11,749 (15,239) (34,100) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,372) (932) 2,719 (4,372) (932) 791 
หนี้สินด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 152,566 (134,857) 162,306 113,863 (193,939) 122,385 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-หมุนเวยีน 113,166 (36,987) (244) 115,730 (40,198) (244) 
เงินรับล่วงหนา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - - (21) - - (21) 
หน้ีสินภาระผลประโยชน์พนกังาน (2,495) (1,795) (2,760) (2,495) (1,795) (2,760) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,768 (4,270) 2,567 1,818 (4,751) 2,378 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (59) - - (59) - - 
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด าเนินงาน 340,588 (25,160) (119,323) 300,237 (14,864) 592 
รับคืนภาษีเงินได ้ - - 6,178 - - 6,178 
ดอกเบ้ียจ่าย (64,859) (72,738) (56,842) (27,568) (39,781) (38,097) 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,202) (4,954) (5,281) (3,329) (4,560) (5,160) 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 271,527 (102,852) (175,268) 269,340 (59,205) (36,488) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ (10,000) - 27,930 (10,000) - 27,930 
เงินฝากประจ าลดลง - - - - - - 
เงินลงทุนจ่ายในบริษทัยอ่ย - - - - - - 
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - - (33,918) - (23,650) 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย - - - 9,861  23,650 
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทั้วไป - - 42,000 - - 42,000 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (302,107) (73,711) (366,495) (301,124) (30,603) (44,321) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (70) (440) - (70) (440) 
เงินปันผลรับ 15,571 23,357 2,409 15,571 23,357 2,409 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 2,944 57 - 2,944    57 - 
ดอกเบ้ียรับ 291 171 175 632 245 325 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (293,301) (50,196) (294,422) (316,034) (7,014) 27,902 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน  9,766 300,790 252,090 15,359 176,585 174,074 

เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (100,809) (180,000) (149,500) (83,709) (111,600) (103,200) 
ตน้ทุนการท ารายการกูย้มืเงิน (920)   (920) - - 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 140,200 68,390 448,734 140,200 - 19,431 
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ - (64,106) (72,705) - - - 
รับเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - - - (26,311) (61,500) 
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (19,303) (264) (251) (17,239) (264) (251) 
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้-หุน้สามญั - - - - - - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน - - - - - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 28,933 124,810 478,368 53,691 38,410 28,553 
ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นที่มีต่อเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

(175) 32 (4) - - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

6,984 (28,207) (8,674) 6,997 (27,808) 19,968 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 10,223 38,430 29,756 10,154 37,962 17,994 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 17,207 10,223 38,430 17,151 10,154 37,962 

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

- 
171,283 

 
- 

- 
(669,562) 

 
32,283 

- 
(77,856) 

 
64,106 

- 
171,283 

 
- 

- 
(669,562) 

 
- 

 
(77,856) 

 
- 

- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

13,384 - - 13,323 - - 

- โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิ
การใช ้

631 - - 631 - - 

-โอนสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพย ์ 34,834 2,554 5,575 33,134 1,840 5,575 
- เช่าสินทรัพยร์ะหวา่งปี 6,840 - - 5,668 - - 
- โอนปรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชก้บัหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าเน่ืองจากเปล่ียนแปลงปรัมาณการ 

100,918 - - 100,918 - - 

-ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

29,188 (4,231) - 28,959 (4,231) - 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี       
- ค่าเผือ่ผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน 22,194 - - 22,194 - - 
- สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 177,476 - - 172,310 - - 
- เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 1,882 - - - - - 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

       (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 175,383 - - 170,232 - - 
- ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนเพ่ิมข้ึน 3,000 - - 3,000 - - 
- ขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 24,982 - - 23,115 - - 
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สรุปอตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

 
หน่วย 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2563 2562 2561 2563 2562 2561 

อตัราสภาพคล่อง        
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.50 0.69 0.96 0.56 0.76 0.91 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.30 0.30 0.40 0.34 0.37 0.43 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 3.80 5.10 4.51 3.65 4.80 4.45 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 96 72 81 100 76 82 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 4.29 3.88 3.55 3.89 3.96 3.80 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 85 94 103 94 92 96 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 2.94 3.71 3.49 3.32 4.31 4.21 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 123 98 104 110 85 87 
วงจรเงินสด วนั 57 67 79 84 84 81 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหา
ก าไร 

       

อตัราก าไรขั้นตน้ % 2.02 1.48 1.75 2.47 3.85 1.84 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (12.66) (12.95) (7.79) (7.79) (6.42) (5.22) 
อตัราก าไรสุทธิ % (8.90) (13.62) (7.50) (6.37) (7.18) (4.93) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) % (3.84) (7.48) (3.28) (2.06) (3.43) (2.12) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (2.34) (4.84) (2.26) (1.50) (2.65) (1.64) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % (3.50) (7.26) (3.87) (2.65) (4.76) (3.37) 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์ เท่า 0.26 0.35 0.29 0.23 0.36 0.32 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ        
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.64 0.55 0.45 0.37 0.29 0.29 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า (1.53) (3.15) (2.42) (1.77) (2.53) (1.46) 
ข้อมูลต่อหุ้น        
มูลค่าหุน้ตามบญัชี บาท 0.70 0.70 0.86 0.76 0.75 0.88 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ บาท (0.03) (0.05) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02) 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

3) การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควดิ-19 ซ่ึงเป็นไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ในช่วงปลายปี 2562 รัฐบาลไทย
ไดป้ระกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 26 มีนาคม 2563 เพื่อ
ควบคุมการระบาดของโควดิ-19 โดยใหอ้ านาจเตม็กบันายกรัฐมนตรีในการก าหนดและใชน้โยบายในประเทศ ทั้งน้ี จึงมี
มาตรการออกมาจ านวนมากเพ่ือควบคุมการระบาด ประกอบไปดว้ย การควบคุมการเดินทาง การกกัตวั การปิดธุรกิจและ
ถนน และการปิดเมืองในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้และบริการ ในขณะเดียวกนัก็มีการผอ่นปรน
นโยบายการเงินและการคลงัเพ่ือพยงุเศรษฐกิจ 
ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ โควดิ-19 ท่ีมีต่อธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ผลกระทบต่อด้านตลาดและลูกค้า 
 จากสถานการณ์เบ้ืองตน้ท าใหส้ถานการณ์ตลาดการก่อสร้างในภาพรวมชะลอตวัลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับส่วน
ของภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงโครงการอสงัหาริมทรัพยแ์นวราบ อนัประกอบดว้ย บา้นเด่ียวและทาวน์โฮมจะเป็นส่วนท่ี
ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจากจ านวนผูจ้องหรือผูซ้ื้อบา้นบางส่วนชะลอการตดัสินใจ บางส่วนยกเลิกการจอง และ
บางส่วนชะลอการรับมอบบา้นจากทางโครงการ เป็นเหตุใหผู้พ้ฒันาอสงัหาริมทรัพยส่์วนใหญ่ปรับแผนโดยท าการชะลอ
งานหรือหยดุงานก่อสร้างในส่วนท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ แมว้า่จะมีการจดัจา้งสญัญาก่อสร้างรับเหมาไปก่อนหนา้น้ีแลว้ก็ตาม 
ซ่ึงในส่วนน้ีจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัโดยตรงอนัเน่ืองมาจากเป็นกลุ่มฐานลูกคา้หลกั โดยกระทบทั้งในแง่การจดั
จ าหน่ายสินคา้และรวมถึงงานบริการติดตั้งสินคา้หรือช้ินงานท่ีหน่วยงานก่อสร้างดงักล่าวในลกัษณะเดียวกนัเป็นห่วงโซ่
อุปทาน 

2) ผลกระทบต่อด้านการส่งมอบงานและการรับช าระหนีจ้ากลูกค้า 
 อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ขา้งตน้ ท าใหลู้กคา้ของบริษทัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมาหลกั ไดรั้บผลกระทบการส่ง
มอบงาน การชะลองาน และการหยดุท างานชัว่คราวจากโครงการก่อสร้าง ลูกคา้ส่วนใหญ่จึงมีการขอปรับแผนงานและการ
รับมอบงานกบักลุ่มบริษทั รวมถึงปรับแผนการช าระเงินค่างวดงานท่ีกลุ่มบริษทัส่งมอบงานแลว้ตามสภาพตลาดท่ีชะลอตวั
ลง ส่งผลใหท้ั้งยอดขายและยอดส่งมอบงานลดลง 

3) ด้านกระบวนการงานขาย 
 ดว้ยสถานการณ์และนโยบายภาครัฐเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ท าใหลู้กคา้ของกลุ่มบริษทัส่วนหน่ึงปรับเปล่ียน
นโยบายและกระบวนการติดต่อกบัผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้หรือซพัพลายเออร์ โดยงดการนดัหมายใหเ้ขา้พบ การติดต่อธุรกรรม 
การประชุมหารืองาน หรือกระทัง่การสรุปโครงการในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมา (มีนาคม - เมษายน 2563) ท่ีส านกังานของลูกคา้
เป็นการชัว่คราว รวมทั้งอุปสรรคดา้นการเดินทางเขา้พบลูกคา้ท่ีหน่วยงานก่อสร้างซ่ึงอยูต่่างจงัหวดัซ่ึงไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ี
ไดโ้ดยสะดวก ส่งผลใหง้านขายส าหรับโครงการในปัจจุบนัและอนาคตบางส่วน ชะลอตวัและลดลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในระหว่างปี 2563 

 บริษทัมีการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับงานโครงสร้างในงบประมาณ
รวมไม่เกิน 240 ลา้นบาท เพ่ือรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐ เช่น คาน สะพาน และเพ่ือพฒันาศกัยภาพการประกอบธุรกิจช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปของบริษทั 
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 บริษทั ซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างคลงัพสัดุกลาง อาคารซ่อมบ ารุง และบา้นพกัคนงานทดแทนพ้ืนท่ีเดิม 
ณ ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เน้ือท่ีรวม 13-2-72-2 ไร่ มูลค่าท่ีดินรวม ประมาณ 61.92 
ลา้นบาท  

 บริษัทลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 129.06 ล้านบาท (รวมมูลค่าการลงทุน
โครงการเสาเขม็เจาะ มูลค่ารวม 13.52 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562) เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะขยายไลน์
ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน  

 บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นระยะเวลา 3 
ปี มูลค่ารวม 54.00 ลา้นบาท (รวมระยะเวลา 3 ปี) เน่ืองจากสญัญาเช่าเดิมหมดอายลุงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563ฯมี 

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  งบการเงินรวมมีผลขาดทุน

สุทธิ 156.33  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 284.96  ลา้นบาท บริษทัฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนลดลง จ านวน 128.63 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

หน่วย : ล้านบาท  ปี 2563  ปี 2562 เพิม่ขึน้(ลดลง) 
รายได ้ 1,595.56 2,034.44 (438.88) 
ตน้ทุนขาย (1,563.32) (2,004.25) (440.93) 
ก าไรขั้นต้น 32.24 30.19 2.05 
รายไดอ่ื้น 36.17 57.63 (21.46) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษทัร่วมและร่วมคา้ 29.03 (24.66) 53.69 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (202.08) (281.90) (79.82) 
ตน้ทุนทางการเงิน (68.29) (69.47) (1.18) 
ภาษีเงินได ้รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 16.60 3.25 13.35 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (156.33) (284.96) (128.63) 

 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม  1,595.56 ล้านบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน    
จ านวน 438.88 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 21.57  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 ส่งผล ท าใหลู้กคา้ของบริษทัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมาหลกั ไดรั้บผลกระทบ
การส่งมอบงาน การชะลองาน และการหยดุท างานชัว่คราวจากโครงการก่อสร้าง ลูกคา้ส่วนใหญ่จึงมีการขอปรับแผนงาน
และการรับมอบงานกบักลุ่มบริษทั ตามสภาพตลาดท่ีชะลอตวัลงส่งผลท าใหย้อดส่งมอบงานลดลง 
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โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัปี 2563 สามารถจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 

 
ผลิตภณัฑล์วดแรงดึงสูงเป็นธุรกิจของบริษทัยอ่ยท่ีผลิตใหเ้พ่ิมข้ึนในปีน้ีจ านวน  58.25 ลา้นบาท  

 

2. รายได้อ่ืน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นรวม 17.94 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 9.10 ลา้น

บาท เน่ืองจากรายไดจ้าการวสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลืองลดลงเม่ือเทียงงวดเดียวกนัของปีก่อน 

3. ต้นทุนขาย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายรวมจ านวน  1,563.32 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
จ านวน 440.93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 22.00 ตน้ทุนขายลดลงแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง และปรับลด
ตน้ทุนการผลิตดา้นบุคลากรและควบคุมตน้ทุนการผลิตเขม้งวดข้ึนและในปีน้ีโอนกลบัรายการค่าเผื่อจากลดมูลค่าของ
สินคา้มีผลท าใหต้น้ทุนขายลดลง จ านวน 22.43 ลา้นบาทน่ืองจากบริษทัไดมี้การระบายขายสินคา้สตอ็กคา้งนานออกไปใน
ราคาทุน 

4. ก าไรขั้นต้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีก าไรขั้นตน้ จ านวน  32.24 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน   

2.05 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.79  เน่ืองจากเน่ืองจากมีการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้ข้ึนและมีการระบายขาย
สินคา้สตอ็กคา้งนานออกไปในราคาทุน 

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายขาย จ านวน 27.84 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 14.49 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 34.23   เน่ืองจากลุ่มบริษทัมีการปรับเปล่ียนอตัราการจ่ายค่าคอมมิชชัน่และการลดอัตรา
ก าลงัคนลง 

 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ     

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 630.74 39.53 806.91 39.66 
สญัญาก่อสร้างและบริการ 76.03 4.77 - - 
คอนกรีตพิเศษ 659.96 41.36 1,012.61 49.77 
ผลิตภณัฑพ์ิเศษ 47.81 3.00 88.87 4.37 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  3.30 0.20 6.58 0.32 
ผลิตภณัฑล์วดแรงดึงสูง 177.72 11.14 119.47 5.88 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,595.56 100.00 2,034.44 100 
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6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร จ านวน  140.34  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 38.94  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 21.72 เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัมีจ านวนพนักงานจ านวน 633 คน ลดจ านวน
พนกังานลงประมาณ 33%เม่ือเทียบจ านวนพนกังานกบัปีก่อนส่งผลท าใหค้่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินเดือน ค่าแรง เงินรางวลั  
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของพนกังานลดลง 

7. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯจ านวน  6.68 ล้านบาท  เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตฯจ านวน 21.88 ลา้นบาทมีผลท าใหค้่าใชจ่้ายลดลงจ านวน 28.56 ลา้น
บาท  เน่ืองจากในปีน้ี บริษทัสามาถติดตามลูกหน้ีท่ีคา้งช าระนานเกิน 1ปี ไดม้ากข้ึนและมีการออกจดหมายทวงถามและมี
ทีมติดตามหน้ีท่ีคา้งช าระอยา่งใกลชิ้ด   

8. ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ปี 2563 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากดั(มหาชน) จ านวน 27.92 ลา้นบาทและ Wisdom 

Tree Investment (S) PTE. Limited ไดรั้บส่วนแบ่งก าไรจ านวน 1.11 ลา้นบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจ านวน 29.03 
ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 7.34 
ลา้นบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited มีส่วนแบ่งขาดทุน จ านวน 32 ลา้นบาท    

9.  ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ทางภาษี 
ในปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดผ้ลประโยชน์(คา่ใชจ่้าย)ทางภาษีจ านวน 16.60 ลา้นบาท เกิดจาก

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาเช่า 
 

ฐานะการเงนิ 
          (หน่วย : พนับาท) 

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 6,213,438 5,885,032 328,406 5.57 
หน้ีสินรวม 2,433,353 2,076,683 356,670 17.17 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,780,085 3,808,349 (28,264) (0.74) 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯมีสินทรัพยร์วม 6,213.44  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เพ่ิมข้ึน จ านวน 328.41 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.57 เน่ืองจาก 
1) สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือจ านวน 307.64 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 123 ลา้นบาท เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการจ านวนสินคา้ลดลงตามยอดขาย และการระบายขายสินคา้ท่ีคา้งนานในราคาทุนและบางส่วน
น าไปใชใ้นการก่อสร้างโรงงาน segment ข้ึน  ส่งผลท าใหก้าตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ลดลงตาม  
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2) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563อกลุ่มบริษทั มีลูกหน้ีจ านวน 405.26  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน  28.32 ลา้

บาทเน่ืองจากยอดขายลดลงและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึนส่งผลท าให้ลูกหน้ีคงเหลือลดลง
จ านวน12.48 ลา้นบาท มีค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ลดลง จากปีก่อนจ านวน 7.26 ลา้นบาท ลูกหน้ีสรรพากรลดลงจ านวน 6.30 ลา้น
บาท   

3) เงนิลงทุนในตราสารทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษทัมีหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (MILL) มูลค่า 708.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

จ านวน 171.28  ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับมูลค่าราคาตามตลาด หุ้นละ 0.91 บาทต่อหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2563 เทียบกบั ณ 
31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีราคาหุน้ละ 0.69 บาทต่อหุน้  

4) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
การบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นปี 2563 จ านวน 63 ลา้นบาท (ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเช่า”) 
5) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ 31 ธันวาคม งบการเงินรวมมี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 3 ,129.36 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวนรวม 205.27 ลา้นบาท เน่ืองจากการก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีได้
เร่ิมการก่อสร้างเม่ือไตรมาส 3 ปี 2563 

6) สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,333 11,462 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 10,656 - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,514  - 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า (12,646) - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13,002 - 
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน 630  - 
เงินลงทุนในตราสารทุน 114,122 148,379 
รวม 136,611 159,841 

เน่ืองจากในปี 2562 กลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้แต่ในปีน้ีไดบ้นัทึกเพ่ือความถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี 

 
หนีสิ้น 
หน้ีสินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีจ านวน 2,433.35 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 

356.67  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 เม่ือเปรียบเทียบ ณ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
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1. หน้ีสินหมุนเวยีนรวม ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 1,558.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 242.73 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก 

1.1. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 614.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนจ านวน 152.88 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีการคา้ซ้ือวตัถุดิบและเจ้าหน้ีค่าแรงจ้างเหมาท่ี
เพ่ิมข้ึน 

1.2. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 176.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวน 113.16 ลา้นบาท เป็นเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ท่ีจ่ายเงินก่อนท าการผลิตสินคา้และรับบริการ
ตามเง่ือนไขสญัญาการซ้ือขายสินคา้ย ื

1.3. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี
จ านวน 142.57 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อน จ านวน 48 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืนเงิน
กูย้มืสถาบนัการเงิน 

1.4. การบนัทึกบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีไม่เกิน 1 ปี เพ่ิมข้ึน จ านวน 17 ลา้นบาท (ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเช่า”) 

2. หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 874.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 113.94  ลา้น
บาท  เน่ืองจาก  

2.1. บริษัทฯและบริษทัย่อยมี เงินกู้ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจ านวน 86.66ลา้นบาท จากการกู้ยืมเงินส าหรับ
โรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.2. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 47.76 ลา้นบาท (ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สญัญาเช่า”) 

2.3. บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มี
จ านวน 31.05ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 24 ลา้นบาท จากจ านวนพนกังานท่ี
ลดลง 35 %  

2.4. บริษทับันทึกประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนของโรงงานผลิตท่ี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  กรณีท่ีไม่ต่อสัญญาเช่า และตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนจ านวน 3.15  
ลา้นบาท 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีจ านวน 3,780.09ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 28.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 จากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงรับรู้ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมีผลขาดทุนจ านวน 156.33 ลา้นบาท เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลให้ส่วนของผูถื้อ
หุน้ลดลง 
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ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ส าหรับการปฏิบติัตามสญัญาและการใชไ้ฟฟ้าจ านวนเงินรวม 391.42 ลา้นบาท พร้อมทั้งไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูก
สร้างของบริษทัฯ ไปเป็นหลกัประกนัหนงัสือค ้าประกนัดงักล่าว เป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและอ่ืนๆจ านวนท่ีใชไ้ปจ านวน  1,772.51  ลา้นบาท ทั้งมีการจด
จ านองท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั เป็นการด าเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษทัฯ 

 บริษทัมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือค ้าประกนั (stand by letter of credit) กบัธนาคารแห่งหน่ึงร่วมกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 5.83 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของกิจการร่วมคา้ วงเงินดงักล่าว ค ้าประกนั
โดยหุน้สามญัของบริษทัท่ีถืออยูใ่น Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 

 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายช าระค่าบริการฝึกอบรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นหน้ีสิน
ในงบการเงินจ านวน 5,100,000 เยน 
 

นโยบายในการก าหนดระยะ CREDIT TERM 
 ลูกหน้ีการคา้ เกิดจากการขายสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ตามการด าเนินงานหลกัของบริษทั โดยทัว่ไปจะมี
ระยะเวลาการช าระภายใน 7 ถึง 120 วนั นบัจากวนัท่ีออกใบแจง้หน้ี ซ่ึงถือเป็นรายการท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ทั้งน้ี การเรียก
ช าระหน้ีก าหนด 30 ถึง 60 วนั นับจากวนัท่ีวางบิล  แต่ตามอตัราส่วนทางการเงินระยะเวลาการช าระเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจริงมี
ระยะเวลา 96 วนั   เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีการก าหนดนโยบายการวางบิล และรอบจ่ายเงินให้กบัคู่คา้ตามปฎิทินท่ี
ลูกคา้ก าหนด ซ่ึงจะไม่สอดคลอ้งกบัท่ีตกลงซ้ือขายกบักลุ่มบริษทั และลูกคา้บางส่วนมีการจ่ายเช็ค post เล่ือนออกไปอีก 
ตาม cash flow ท่ีจ่ายช าระได ้ และเน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควดิ-19 ผลกระทบต่อการรับช าระหน้ี
ลูกคา้อนัเน่ืองมาจากลูกคา้ของบริษทัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมาหลกั ไดรั้บผลกระทบการส่งมอบงาน การชะลองาน และ
การหยดุท างานชัว่คราวจากโครงการก่อสร้าง ลูกคา้ส่วนใหญ่จึงมีการขอปรับแผนงานการช าระเงินค่างวดงานตามสภาพ
ตลาดท่ีชะลอตวัลง ส่งผลใหก้ารช าระหน้ีค่าสินคา้ชา้ลง 
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

5.1 ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั :  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่ : GEL (เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 บริษัทฯ เปล่ียนแปลงช่ือย่อหลกัทรัพยจ์ากเดิม 

“GEN” เป็น “GEL”) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
ส านกังานสาขา : สาขา ท่ี  1  เลข ท่ี  99 ,  99 /1 -5  ห มู่ ท่ี  4  ต าบลเ ชียงรากน้อย  อ า เภอสามโคก 

จงัหวดัปทุมธานี 12160 
สาขาท่ี 2 เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง:  
เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง, ช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป, ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้, 
ซีเมนตพ์ิเศษ และพ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน 

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

โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 
เวบ็ไซต ์ :  www.gel.co.th     
ทุนจดทะเบียน : 4,588,195,610.65 บาท 
ทุนเรียกช าระแลว้ : 4,588,195,610.65 บาท 
จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้ : 5,397,877,189 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้ : 0.85 บาท 
รอบระยะเวลาบญัชี : 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 

 

นำยทะเบียนหุ้น 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรือ นางสาวภิตินันท์ ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 10467 จากบริษทั พราวด ์อิน โปร จ ากดั เลขท่ี 33/62 อาคารวอลลส์ตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสุรวงศ์ 
แขวงสริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 
 

http://www.gel.co.th/
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ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

5.2 ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

-ไม่มี- 
 

5.3 ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายและการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามปกติธุรกิจ 
ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาทและคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ และตั้งค่าเผื่อความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในบญัชีตามจ านวนท่ีสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการ
ประมาณการไว ้

 
5.4 ตลำดรอง 
-ไม่มี- 
 
5.5 สถำบันกำรเงนิทีต่ดิต่อประจ ำ (กรณีออกตรำสำรหนี)้ 
-ไม่มี- 
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6. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายการและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการ 
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว และไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบติัตามเป็นประจ า รวมถึงบริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามขอ้ก าหนดทุกประการ  
 ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติรับทราบรายงานหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) จ านวน 8 ขอ้ใหม่ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ า (governing body) ประโยชน์ 
และหลกัปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ใน
ภาพรวมแลว้ โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นผูป้ระเมินและ
อธิบายเบ้ืองตน้ 
 
 คณะกรรมการ 
 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการก ากบัดูแล
ความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) คณะกรรมการบริษัท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงัน้ี  

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 
2. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 
3. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมการ 
4. นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ 
5. นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระ 
6. ดร. วชิญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 
7. นายวภูิธา ตระกลูฮุน กรรมการอิสระ  
8. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ 
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วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนด
ออกตามวาระ กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ กรรมการบริษทั อาจพน้
จากต าแหน่งเม่ือ 

1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือ มี

ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อ
หุน้ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง (ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง) 

5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก  
6) กรรมการบริษทั คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทั แต่งตั้ง
บุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีเขา้มาแทน 

 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
1) เ รียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้ งเอกสารต่างๆ เพ่ือให้

คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3) เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้
5) ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท    
1) บริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการอยา่งมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2) มีอ านาจพิจารณาเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามท่ีก าหนดใน พระราชบัญญติับริษทั
(มหาชน)จ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพย ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

3) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากออกตามวาระมีอ านาจพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งลง รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้  

4) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบตัรรวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และการจดัการของ
ฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานดังกล่าว เ พ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้โดยทบทวนอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

5) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบายทิศทางกลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริษทัท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการควบคุมดูแล บริหารงานของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัใน
เครือ 

6) ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
7) พิจารณาอนุมติัการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ หรือลงทุนในบริษทั

หรือกิจการต่างๆ 
8) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอยา่ง สม ่าเสมอ และดูแลระบบ

กลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  
9) ด าเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ี เช่ือถือได ้ตลอดจนดูแล

ใหมี้ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม 
10) ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัและ

บริษทัยอ่ยกบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  “ ขอ้ตกลง ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัวญิญูชน
จะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์ เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ” 

11) ก าหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัและระเบียบต่างๆ ของบริษทั 
12) พิจารณาอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว ตามท่ีเห็นสมควรภายใต้

บทบญัญติัของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปีและสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
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13) ก าหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัปิดบญัชีส้ินปีของบริษทัและก าหนดให้
มีการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือมีความจ าเป็น 

14) จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปีในรูปแบบการประเมินทั้งคณะเพ่ือ
ใชเ้ป็นกรอบในการทบทวนภาคปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

15) พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืนๆ ท่ีส าคัญอนัเก่ียวกับบริษทัหรือท่ีเห็นสมควรจะด าเนินการนั้นๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่บริษทั เวน้แต่อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี จะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นก่อน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการท่านใด หรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมการท่านนั้น หรือผูรั้บมอบ
อ านาจจากกรรมการ ไม่มีอ านาจในการอนุมติัการด าเนินการในรายการดงักล่าว 
ก) เร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ข) เร่ืองใดๆ ท่ีกรรมการมีส่วนไดส่้วนเสีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
เร่ืองต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม และจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการของบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งก าไรขาดทุนกนั 
จ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
ฉ) การเพ่ิมทุน ลดทุน การออกหุน้กู ้
ช) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั 
การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือก าหนดของตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้  ทั้งน้ี 
เร่ืองใดท่ีกรรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย  กรรมการหรือผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการ ซ่ึงมีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีในการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจของบริษทัเพื่อผูบ้ริหารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 

คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก
ปี คณะกรรมการบริษทัไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดใหมี้การรายงานผลประกอบการทางการเงิน
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ของบริษทั เป็นประจ าทุกไตรมาส และผลการด าเนินงานของบริษทัแบบประจ าปี โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทาง
การเงินและแผนงานต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีวางไว ้
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก าหนดใหมี้การประชุมทุกไตรมาส หรืออยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และ

อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น กรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมบริษทัควรส่งรายงาน ผลการ
ด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุมและ
ดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทนัการณ์ส าหรับการประชุม 

2) ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 
3) เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ

ประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า  7 วนัท าการก่อนการประชุมเพ่ือให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้า
ก่อนเขา้ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กวา่นั้นได ้ 

4) ประธานกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าท่ีดูแลจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ
ส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีส าคญั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

5) ในการประชุมกรรมการผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยนยัส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชุมระหวา่งการ
พิจารณาเร่ืองนั้นๆ 

6) การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก และหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวใหบ้นัทึกค าคดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 
7) ในการพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง

เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 
8) คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเอง ตามความ

จ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และควรแจง้
ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 

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

ข้อบังคบัของบริษัททีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมการ  มีดงัน้ี 
 ใหบ้ริษทัมีกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมี
ถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง
คณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

62 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูต่าม (1)  เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 ประกอบด้วย นายธิติพงศ์ ตั้ งพูนผลวิวฒัน์และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหาร  
 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง อนัจะน ามาซ่ึงการเติบโตและกา้วหนา้ขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้น บริษทัจึงได้
เร่ิมจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งข้ึนและจะท าการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกๆ ปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้าง
องค์กรของบริษทั โดยแผนสืบทอดต าแหน่งน้ีไดก้ าหนดขั้นตอน และกระบวนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารซ่ึงเป็นต าแหน่งสูงสุดขององค์กรและต าแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงอ่ืน ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัขององคก์รต่อไปในอนาคต 
 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. นายวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ 

  
วาระการด ารง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบติั

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งตาม แต่ละกรณี ดงัน้ี 
1) การตาย 
2) การลาออก 
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3) การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษทั 
4) การพน้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
5) การพน้สภาพการเป็นกรรมการอิสระ 
ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นวา่เหมาะสม 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั 

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทั ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 
 

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควร ตามหลกัการบญัชี ท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ

กระบวนการควบคุมภายใน 
3) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และนโยบายการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
6) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  
7) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน     
8) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
9) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการ

ปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ  ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

9) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายงานท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริตคอร์รัปชัน่หรือส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท านั้นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

10) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ จะจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และ
อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็นและมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมเติม หากจ าเป็นในวาระท่ีเก่ียวขอ้งอาจ
มีฝ่ายบริหารหรือผูส้อบบญัชีหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 

(ค) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ต าแหน่ง 
1. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
2. นายชยันรินทร์ สายรังษี กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
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รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ต าแหน่ง 
3. นายวภูิธา ตระกลูฮุน กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  
4. นางวสิจัจา คชเสนา  กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง ประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผูแ้ทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย จ านวน 3 ท่าน และจะพน้ต าแหน่ง
ไดเ้ม่ือ 

1) การตาย 
2) การลาออก  
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  
คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ประกอบดว้ยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ กรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารของบริษทั และ/หรือคณะเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงสามารถแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 1 ท่าน ท าหนา้ท่ี
เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์รทั้งความเส่ียง

จากภายนอกและภายในองคก์รโดยครอบคลุมอยา่งนอ้ย  5 ประการดงัน้ี  
- ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ 
- ความเส่ียงดา้นการเงิน  
- ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 
- ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

2) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียง
โดยรวม โดยใหก้ารประเมิน การติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3) ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององคก์ร และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทั ให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษทั  

4) ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัเป็นเกณฑใ์น
การปฏิบติังานในสถานการณ์ตามเส่ียงแต่ละประเภท 

5) ก ากบัดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยทุธ์ และวธีิปฏิบติัเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่กลยทุธ์การบริหาร
ความเส่ียงไดน้ าไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง ต่อการปฏิบติั
ตามนโยบายท่ีก าหนดตลอดจนควบคุม และก ากบัดูแลในภาพรวม 

6) มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานประเมิน และติดตามความเส่ียงทัว่องคก์ร 
7) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงตอ้งรายงานผลการด าเนินการในการบริหาร และจดัการความเส่ียง รวมถึง

สถานะความเส่ียงในแต่ละหวัขอ้ท่ีก าหนดไวต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความ
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มัน่ใจว่าคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ และตระหนักถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
สถานการณ์ด าเนินธุรกิจของบริษทั 

8) พิจารณา และปรับปรุงกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
9) เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
การประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
1) องคป์ระชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของสมาชิกคณะกรรมการก ากบัดูแล

ความเส่ียง 
2) ก าหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 คร้ัง  
3) คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงอาจเชิญบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเขา้ร่วมการ

ประชุมไดต้ามความจ าเป็น 
4) การลงมติในเร่ืองใดตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นๆ 
5) เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุม 

ได้แก่  การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กบักรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงทุกท่าน ในระยะเวลาท่ี
เพียงพอก่อนวนัประชุมหรืออย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชุม และต้องจัดท ารายงานการประชุมส่งให้กับ
คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงภายใน 14 วนัท าการ ภายหลงัการประชุมเสร็จส้ิน 

 
(ง) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายช่ือ

ต่อไปน้ี 

วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะประกอบด้วย
กรรมการ และผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ ซ่ึงกรรมการอิสระตอ้งด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี กรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทนอาจไดรั้บการแต่งตั้ งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทั เห็นว่า
เหมาะสม 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

1. นายวภูิธา ตระกลูฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่ง เม่ือ 
1) การตาย 
2) การลาออก  
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือเพ่ือทดแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1) หรือ 
2) หรือ 3) ไดโ้ดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนกรรมการท่านเดิมซ่ึง
จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงตนแทนเท่านั้น 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีของบริษทั 1 คน ท าหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน  มีดงัต่อไปน้ี 
1) ดา้นการสรรหา 

1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูมี้อ  านาจในการจดัการเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั  

2) คดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  และผูมี้อ  านาจในการจดัการ
ใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา 
ทั้ งน้ีในการเสนอช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาถึง
ประสบการณ์อย่างน้อยด้านหน่ึงด้านใดท่ีส าคัญส าหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน 
บริหารธุรกิจการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นตน้ ตลอดจนพิจารณาถึง
ความสามารถท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปอยา่งรอบคอบยิ่งข้ึน ความสามารถ
ในการด าเนินการตดัสินใจทางธุรกิจอยา่งมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอยา่งมีกลยทุธ์ แสดงให้เห็นถึง
ความมีประสบการณ์ในการเป็นผูน้ า รวมทั้งความช านาญในวิชาชีพระดบัสูง และความซ่ือสัตยต์ลอดจนมี
คุณสมบติัส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม 

3) เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบริษทั 
4) ทบทวน และสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง และความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับ

ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจ าทุกปี โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
2) ดา้นค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนรวมถึงเสนอค่าตอบแทน
ส าหรับต าแหน่งกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนโปร่งใส และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณา
เพ่ือใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2) ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผูมี้อ านาจในการจัดการเพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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3) เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ งจดัท า
รายงานการพิจารณาค่าตอบแทนโดยอย่างน้อยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับเป้าหมายการด าเนินงาน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 

4) เสนอแนะค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

3) ดา้นอ่ืนๆ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรโดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาทบทวน 
และปรับปรุงกฎบตัร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัประชุมเม่ือตอ้งการสรรหากรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร

หรือเม่ือมีเร่ืองการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
2) ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงจะใหเ้ลขานุการส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ

การประชุม และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ ล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมี
การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีระบบการจดัเก็บอยา่งดี สืบคน้ง่ายและไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูล
โดยไม่ผ่านท่ีประชุมไดโ้ดยพร้อมใหค้ณะกรรมการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้และจดัท ารายงานการประชุม 
ภายใน 14 วนั จดัเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมสนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับรวมทั้ ง
ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป    

3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึง 
จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

4) ก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
5) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะกระท าโดยถือตามเสียงขา้งมาก 

  
(จ) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงัรายช่ือ

ต่อไปน้ี 
รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ต าแหน่ง 

1. ดร.วชิญะ เครืองาม ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายวภูิธา ตระกลูฮูน กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

69 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี ต าแหน่ง 
3. นายวฒิุชยั 
4. นางวสิจัจา 

เศรษฐบุตร 
คชเสนา  

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเหมาะสม

อยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน ทั้งน้ีประธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทั คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี สามารถแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 1 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

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

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะพน้ต าแหน่งไดเ้ม่ือ 
1) การตาย 
2) การลาออก 
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 
 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

1) พิจารณา ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนกังาน และดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) อยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัสากล ตลอดจนเสนอแนะใหมี้หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบั  

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

3) ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
4) ส่งเสริมและก ากับดูแลให้การด าเนินกิจการของบริษทั และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูบ้ริหาร และ

พนกังาน เป็นไปตามนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5) ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลและก ากบัการปฏิบติังานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ 

นโยบาย และกระบวนการปฏิบติัท่ีไดว้างเอาไว ้ 
6) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มอบหมาย 
7) รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีดีต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

ทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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8) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

 
การประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
1) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 
2) ในการประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

ครบองคป์ระชุม 
3) กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด จะตอ้งงดแสดงความคิดเห็น และออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 
4) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่าให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด โดยขณะท่ีมีการลงมติ ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

5) เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส่งหนงัสือนดัประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม มีการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั 
จดัเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป   

 
(ฉ) คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 

 
วาระการด ารงและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีมีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตาม ค าแนะน าของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และได้รับการอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยมีเลขานุการ
บริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เวน้แต่คณะกรรมการบริหาร จะมอบหมายเป็นอยา่งอ่ืน 

กรรมการบริหารด ารงต าแหน่งตามวาระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัซ่ึงกรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
1) การตาย 
2) การลาออก 
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
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กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่ง
กรรมการบริหารวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมี
จ านวนกรรมการครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัต่อไปน้ี 
1) มีหนา้ท่ีเสนอแผนกลยทุธ์ แผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใชจ่้ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ แผนงานโครงการ

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
2) บริหารธุรกิจของบริษทัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดว้างไวค้วบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย นโยบายของบริษทั ควบคุมดูแลใหก้ารบริหารกิจการของบริษทัเป็นไปตามก าหนด 
3) ด าเนินการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโดยทัว่ไปของบริษทั ศึกษา พิจารณา และติดตามการด าเนินการเร่ือง

ต่างๆ ของบริษทั เช่น การลงทุนซ่ึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก การออกผลิตภณัฑใ์หม่ การเขา้ร่วมทุน การให้กูย้มืเงิน
หรือค ้าประกนั 

4) ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั และบริษทัในกลุ่ม และรายงานผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินใหแ้ก่กรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
6) พิจารณาและใหค้วามเห็นแก่คณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
7) พิจารณาสอบทานรายการ เก่ียวกบัการลงทุนและจ าหน่ายทรัพยสิ์น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการ

บริหารงานทั่วไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขต อ านาจท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

8) ก ากบัดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษทั รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั ในกลุ่มก่อนท่ี
จะมีการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ 

9) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในกิจการท่ีนอกเหนือจากธุรกิจ
ปกติของบริษทั  

10) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
11) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจให ้ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจใน การด าเนินการในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได ้การอนุมติัรายการของคณะกรรมการ
บริหารและหรือการมอบอ านาจตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน การอนุมติัรายการใดๆ ตอ้งเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานก ากบัดูแล 

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

เก่ียวขอ้ง 
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14) รายงานผลการปฏิบติังานท่ีส าคญัให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ า รวมทั้งประเด็นส าคญัต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษทัควรไดรั้บทราบ 

15) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
16) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
1) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และ

กรรมการบริหารจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 

2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวน
กรรมการจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

3) มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งน้ี 
กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใดจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  

4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการโดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารส่งหนังสือนัด
ประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยงักรรมการบริหารไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ตอ้งมีหนงัสือนดัประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองเร่งด่วน
ดังกล่าว มีการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ภายใน 14 วนั จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
(ช) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบติังานประจ าตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของ

บริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใตก้รอบ
ของกฎหมายและขอบเขตอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจัดท า เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้ ง
ควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บมอบอ านาจในการกระท าการใดๆ ท่ีปฏิบติัไปตามปกติธุรกิจได ้
4) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอ้งน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการลงทุนในการพฒันาโครงการใดๆ ท่ีไม่

อยูใ่นนโยบายประจ าปีของบริษทั 
5) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประโยชน์

ต่อกิจการ 
6) อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของกิจการ 
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7) พิจารณาวา่จา้งการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามต าแหน่งงาน รวมถึงโบนสัให้กบัผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัทุกล าดบัขั้น 

8) พิจารณาอนุมติัในแผนการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินอ านาจ
สัง่การของฝ่ายงานนั้นๆ 

9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละคราว 
10) พิจารณาการด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัรายการระหวา่งกนั ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
11) พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจ าปีเพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีท่ีการด าเนินการใดท่ีมี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียของประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต.) ประธาน เจา้หนา้ท่ีบริหารหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการดงักล่าว โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งน าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาต่อไป 

นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการท ารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การท ารายการดงักล่าว
ตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือปฏิบติัการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าว
ก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 
 
การเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในระหว่างปี 2563 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครอง (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 เพิม่ (ลด) สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 63 

1.  ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
2. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
3. นายธิติพงศ ์ ตั้งพูนผลววิฒัน์ กรรมการ 917,658,400 885,486,000 32,172,400 17.00 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
4.  นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ     
5. นางพรรณี  จารุสมบติั กรรมการอิสระ 2,000,000 2,000,000 - 0.04 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
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รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครอง (หุ้น) 

ณ 31 ธ.ค. 63 ณ 31 ธ.ค. 62 เพิม่ (ลด) สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 63 

6. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  –ไม่มี- - - - - 
7.  นายวภูิธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
8. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการ     
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
9. นายอมรศกัด์ิ โตรส รองประธาน เจ้าหน้ า ท่ีบ ริหาร

สายการผลิต 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
10. นางวสัิจจา คชเสนา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 334 334 - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
11.  นายศรัณย ์ เวยีงค ามา ผู ้อ  านวยการฝ่ายผลิตและบริการ

ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
12. นายสมนึก พุทธิวฒัน์ ผู ้อ  านวยการฝ่ายบริการเสา เข็ม

คอนกรีตอดัแรง 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
13. นางสาวช่ืนสุข มีโพธ์ิสม ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและควบคุม

ธุรกิจ 
- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 
14. นายชาติชาย หิรัญนุช ผูอ้  านวยการฝ่ายดิจิทลั - - - - 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - 

 
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
รายละเอียด “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด” ปรากฎอยูใ่นหวัขอ้ “รายงานผลการด าเนินงาน

ส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ” หนา้ท่ี 97 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
รายละเอียด “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง” ปรากฎอยูใ่นหัวขอ้ “โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและ

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ” หนา้ท่ี 92 
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การพฒันากรรมการและการประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
รายละเอียด “การพฒันากรรมการและการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ” ปรากฎอยู่ในหัวข้อ 

“รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ” หนา้ท่ี 100 
 
 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
รายละเอียด “การก ากบัดูแลการด าเนิงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม” ปรากฎอยูใ่นหวัขอ้ “รายงานผลการด าเนินงาน

ส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ” หนา้ท่ี 108 
 
การปฏิบัตติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
บริษทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจให้

เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละมีธรรมภิบาลท่ีดี ตลอดจนสามารถเป็นท่ีไดรั้บการยอมรับต่อสาธารณชนได ้
คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษั เป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559  และใหมี้การทบทวนนโยบายรวมถึงการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี  

ทั้งน้ีคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดน้ าหลกัเกณฑก์ารส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทั จด
ทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและส านกังานคณะกรรมการ กลต. มาเป็นตน้แบบในการด าเนินงานการสร้างระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ส าหรับนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท มีความสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดถื้อ
ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 

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

 ทั้งน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2560 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทั มีมติรับทราบ
รายงานหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จ านวน 8 ขอ้ใหม่ ตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจ และตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ า (governing 
body) ประโยชน์ และหลกัปฏิบติัของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน และไดป้ระเมินการปฏิบติัตาม 
CG Code ในภาพรวมแลว้ โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นผู ้
ประเมินและอธิบายเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการทบทวน และ/หรือปรับปรุงนโยบายใหค้รอบคลุมถึง CG 
Code เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป 
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้โดยตระหนกัวา่ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบริษทัผา่นการ
แต่งตั้งคณะกรรมการใหท้ าหนา้ท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้คือการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อบริษทั เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพ่ิมทุน การจดัสรรเงินปันผล และอนุมติัรายการ
เก่ียวโยงต่างๆ ผูถื้อหุ้นยงัไดรั้บสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งก าไร หรือเงินปันผล รวมถึงการไดรั้บ
ข่าวสารขอ้มูลของบริษทั อยา่งต่อเน่ือง บริษทัจะไม่ท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีแนว
ทางการปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
1) บริษทัไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั 
โดยหนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอยา่งครบถว้น และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 

2) บริษทัได้น าหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย ์และใน Website ของบริษทั ก่อนล่วงหนา้วนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นเวลา 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
ศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม 

3) บริษทัไดจ้ดัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในท าเลท่ีการเดินทางสะดวก มีการอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิใน
การเขา้ร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยไม่มีการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการกบัคณะกรรมการได ้

4) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ ทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง เพ่ือร่วมกบักรรมการตอบขอ้ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง   

5) บริษทัไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม ซ่ึงไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น มีการบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
ในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง     
บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุม โดย

บริษทั คดัเลือกสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอให้ผูถื้อหุ้นเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่ง
สะดวก บริษทั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้จดัส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพ่ือลดระยะเวลาใหก้ารตรวจเอกสาร
ในวนัประชุมและบริษทั จดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัประชุมสะหรับผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุน
สถาบนัโดยบริษทั ไดใ้ชร้ะบบบาร์โคด๊มาใชใ้นการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพ่ือช่วยใหข้ั้นตอนลงทะเบียนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วมากข้ึนและไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผูถื้อหุ้นในการมอบฉนัทะ 
ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
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หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
การสร้างความมัน่ใจให้กบัผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลให้การใช้เงินของผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัต่อความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทั คณะกรรมการจึงก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติั
และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดด้ าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 
1) บริษทัมีนโยบายในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยไดอ้ านวยความสะดวกและสนับสนุนผูถื้อหุ้นโดยไดส่้งใบมอบ

ฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกในการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ก็สามารถจะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง
เขา้ประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉันทะผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดการลงคะแนนเสียงได ้ในการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบริษทั ไดจ้ดัให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยมีคุณสมบติัของกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบ 

2) การให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น หรือการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อ  

3) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
4) ก าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบของกรรมการบริษทั

และผูบ้ริหารของบริษทัพร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทราบ และกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครอง และพนกังานของบริษทัจะไม่แจง้ขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนใหผู้อ่ื้นทราบ การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน  

 ทั้งน้ีเพ่ือมิให้กรรมการและผูบ้ริหารน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 
บริษทัไดมี้การส่งเอกสารในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในและความผิดท่ีเกิดข้ึนใหก้บักรรมการและพนกังานของบริษทั ทุก
คร้ังท่ีมีระเบียบกฎเกณฑใ์หม่จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หากพบวา่มีกรรมการ
หรือพนกังานอาศยัอ านาจหนา้ท่ีหรือโอกาสในการท างานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินยัของบริษัทโดยท่ี
ผา่นมาไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 

5) เปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และไม่
มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

6) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 

 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัให้ความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษทั ได้แก่ ผูถื้อหุ้น 
กรรมการ พนักงานของบริษทั ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีบริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
บริษทั รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและภาครัฐ โดยแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั เป็นดงัน้ี 
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1) ผู้ถือหุ้น 
บริษทัจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมัน่จะสร้างความเติบโต เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจากผลการประกอบการของบริษทั บริษทัไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์การ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัไดจ้ดัใหมี้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.gel.co.th เพ่ือเป็นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิด
ความเสียหายกบับริษทัได ้
2) พนักงาน   

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัพนกังานเพราะถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษทัได ้บริษทัไดก้ าหนดนโยบายท่ีชดัเจนใน การพฒันาบุคลากรของบริษทั มีการพฒันาอบรมใหค้วามรู้อยา่งทัว่ถึง
คนละไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงต่อปีส าหรับพนกังานท่ีไดรั้บการอบรม เพ่ือพฒันาความสามารถของพนกังานทุกระดบัอยา่ง
ต่อเน่ือง ใหโ้อกาสกา้วหนา้ในงาน ทั้งน้ีมีการอบรมพฒันาใหค้วามรู้แก่พนกังานทั้งภายในบริษทั และภายนอกบริษทั  

บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยการจดัอบรมหลกัสูตร
ใหก้บัคณะกรรมการเพ่ือท าหนา้ท่ีดูแล แนะน า แจง้ข่าวสาร เก่ียวกบัความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้ง
การป้องกนัอุบติัเหตุจากการท างาน เพ่ือให้พนกังานน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จดัอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน มีสวสัดิการท่ีดี และสภาพการจา้งงานท่ีเหมาะสมกบัสภาวะตลาด  

บริษทัมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน
ประกนัสุขภาพของพนกังาน โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในคู่มือพนกังานเพ่ือใหพ้นกังานทราบโดยทัว่กนั  
บริษทัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานเพ่ือเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัไดใ้ส่ใจดูแลพนกังานทุกคนในระยะ
ยาวอยา่งเป็นรูปธรรม 

การปฏิบัตต่ิอพนักงาน ค่าตอบแทน และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
 บริษทัถือว่าทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุด บริษทัจึงให้ความส าคญัต่อการดูแลพนักงาน
อยา่งรอบดา้น ดูแลให้มีสุขภาพกายและจิตใจใหแ้ขง็แรง แบ่งเบาภาระความกงัวลต่างๆ โดยสวสัดิการบางอยา่งครอบคลุม
ไปถึงครอบครัวพนกังานและไดค้  านึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสภาพการท างานในระดบัท่ีสูงกวา่กฏหมายก าหนด
ไวแ้ละใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคน 

 การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
บริษทัทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสวสัดิการแก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจ่าย

ค่าตอบแทนของบริษทั อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนั และยงัมีการประสานงานดา้นนโยบายการ
จัดสวสัดิการของบริษัทในเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ งยงัได้จัดตั้ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือก ากบั อนุมติัหลกัการ และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทน เพ่ือใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั 

เพ่ือเป็นการตอบสนองกลยทุธ์ของบริษทัในการขยายธุรกิจ และพฒันาศกัยภาพของพนกังานท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน
บริษทั สู่การเป็นแนวหนา้ของธุรกิจ แผนกงานทรัพยากรบุคคลไดค้ดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent) ตามแผนการ
สืบทอดต าแหน่ง รวมทั้งการวางโครงสร้างออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นระบบท่ีไดรั้บความเช่ือถือใน

http://www.gel.co.th/
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ระดบัสากลมาใชก้บักลุ่มพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการส าหรับพนักงานมีความ
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑร์ะบบการจ่ายค่าตอบแทน และยงัสามารถแข่งขนัไดใ้นเขตอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกนั 

 การจัดสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน 
พนักงานบริษทัยงัไดรั้บสวสัดิการอ่ืนๆ เพ่ือลดภาระค่าครองชีพลดความกงัวล รวมถึงส่งเสริมสวสัดิภาพความ

เป็นอยูท่ี่ดีของพนกังานท่ีครอบคลุมไปยงัครอบครัวพนกังานให้มีพลานามยัท่ีแขง็แรง อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและ
ด ารงชีวิตของพนักงานและไดมี้การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สวสัดิการให้พนกังานทุกคนรับทราบสิทธ์ิของตน ผ่านคู่มือ
พนกังาน โดยสวสัดิการดงักล่าวสามารถจ าแนกออกเป็น 5 หมวดหลกั ดงัน้ี 

1) สวสัดิการดา้นเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน คู่สมรสของพนกังาน หรือบิดามารดา หรือบุตรของ
พนกังานเสียชีวติ เงินเบ้ียขยนั  

2) สวสัดิการดา้นเงินกู ้อาทิ เงินกูส้วสัดิการสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เงินกูเ้คหะสงเคราะห์  
3) สวสัดิการดา้นกองทุน อาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกนัสงัคม  
4) สวสัดิการดา้นสุขภาพและประกนัชีวติ อาทิ การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปีตามความจ าเป็นของแต่ละช่วงอายุ

และเพศอยา่งหมาะสม การประกนัสุขภาพกลุ่ม ประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม เป็นตน้ 
5) สวสัดิการดา้นเคร่ืองแต่งกายพนกังาน 
บริษทัมีนโยบายในการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงหลกัความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย สิทธิและ

เสรีภาพส่วนบุคคลและจะไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังานเพราะความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง   

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัพนกังาน ทั้งในเร่ืองสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานของพนกังาน จึงไดป้ระกาศนโยบาย เร่ือง ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน ดงัน้ี 

1) ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมด บริษทัตอ้งสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้ก าหนดต่างๆ 
ในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในกรณีท่ีไม่มีกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัใช้
ในบริษทั  

2) บริษทัจะตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและสวสัดิการ ในการท างานของพนกังานทุกคน ไม่วา่
ในสถานท่ีท างาน หรือในการด าเนินธุรกิจของพนกังานในบริษทัอ่ืนๆ รวมไปถึงคนอ่ืนๆ ในขณะท่ีพวกเขาอยูใ่น
สถานท่ีบริษทันั้นๆ 

3) ระบบการจดัการไม่ไดเ้ป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกนัอุบติัเหตุ โรคท่ีเกิดจากการท างาน และปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการจดัเตรียมทรัพยากร และงบประมาณท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริม
วฒันธรรมความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างานโดยการแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนและ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

4) ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิธีท่ีบริษทั ยอมรับวา่มีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นบริษทั มุ่งมัน่ในการบงัคบัใชร้ะบบการ
จดัการดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ในการระบุ ประเมินผล และการควบคุมอนัตราย และ
ความเส่ียงในดา้นความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม เราจะพฒันาระบบความปลอดภยั 
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สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และรายงานผล การด าเนินการและการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง 

5) การพิจารณาการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะน าระบบความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มมาเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมประเมินการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 

6) บริษทัจะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัใหส้ัญญาวา่จะด าเนินการป้องกนัสภาพแวดลอ้ม ใชว้ตัถุดิบอยา่งรู้คุณค่า 
และใช้พลงังานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการปล่อยมลภาวะ จัดการของเสีย และน าของเสีย
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

7) การตรวจสอบระบบความปลอดภยัสุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้มจะด าเนินการอย่างสม ่าเสมอรวมไปถึงการ
ระบุส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด และพยายามหาช่องทางในการพฒันาปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

8) บริษทัจะน าระบบปฏิบติัการงานท่ีดีเลิศในเร่ืองความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มมาประประยกุตใ์ช้
ในองคก์รและใหพ้นกังานทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ีโดยการฝึกอบรม การตรวจสอบใหค้ าปรึกษา
แนะน าและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

9) พนกังานทุกคน ผูรั้บเหมา และผูรั้บเหมาช่วงจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามวิธีการ และระเบียบต่างๆตามท่ี
ก าหนดในระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบติังานประจ า ดว้ยความ
ปลอดภยั สุขภาพอนามยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัไดมุ่้งประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ค  านึงถึงการอยูร่่วมกนักบัสงัคมและ
ชุมชนอยา่งมีความสุขพร้อมกนั เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไดมี้การประกาศนโยบาย เร่ือง ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 โดยให้พนกังาน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทราบโดยบริษทั ไดเ้คร่งครัด
ให้มีการปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑก์ารประเมินการ
มีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 
 

จ านวนและอตัราการเกิดอุบติัเหตจุากการท างานของพนกังานปี 2563 
 ส านกังานใหญ่บางกะดี ส านกังานสาขาเชียงรากนอ้ย รวมทั้งส้ิน 

(คน) หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

1. จ านวนบาดเจบ็จากการ
ท างาน  

- 2 2 2 5 7 2 7 9 

2. จ านวนการเกิดอุบติัเหตุ
ถึงขั้นหยดุงาน  

- 1 1 - 2 2 - 3 3 

 
บริษทัจดัให้มีตูรั้บฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานไดพ้บเห็นส่ิงผิดปกติหรือส่ิงไม่ควร ซ่ึงจะถูกส่งถึง

กรรมการผูจ้ดัการโดยตรง ส าหรับการแจง้เบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษทัไดจ้ดัตั้งอีเมล์ของกรรมการอิสระ E-mail 
address: independentdirector@gel.co.th เพ่ือให้ผูต้อ้งการแจง้เบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษทั เพ่ือเป็นขอ้มูลให้
สอบหาขอ้เท็จจริงโดยตรง 

 

mailto:independentdirector@gel.co.th
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3) ลูกค้า   
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้ลูกคา้ ท่ีจะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพ ราคาท่ีเป็นธรรม บริษทั ไดรั้บฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้เพ่ือน ามาทบทวน ปรับปรุง นอกจากน้ี
บริษทัไดท้ าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาคุณภาพของสินคา้และระบบการบริหารงาน 
ไดรั้บรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2015 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO  

บริษทัมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดยเนน้ท่ีความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ซ่ึงมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ โดยพฒันาคุณภาพและรูปแบบของสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ีเป็น
ธรรมไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว โดยบริษทัไดมี้การส ารวจวามพึงพอใจของ
ลูกคา้เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน และน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาบุคลากรท่ีจะมาใหบ้ริการกบัลูกคา้ โดยมีการอบรมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานทั้งก่อน
ปฏิบติังานจริงและพฒันาเพ่ิมพนูทกัษะและความรู้ใหแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
ใหบ้ริการและดูแลใหบ้ริการแก่ลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นลูกคา้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเลก็ 

 
4) คู่ค้า 

บริษทัค านึงถึงความส าคญัของคู่คา้ในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั โดยบริษทัยึดหลกัการปฏิบติัท่ีเสมอภาคและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ทุกราย ซ่ึงบริษทัจะปฏิบติัต่อคู่คา้ให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบริษทั 

บริษทัเนน้ความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการด าเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเขา้ท าสญัญากบัคู่คา้โดยใหไ้ด้
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ตั้งอยูบ่นหลกัเกณฑก์ารตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คุณภาพ และบริการ
ต่างๆ อยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื  
5) คู่แข่ง 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่งบริษทั มีนโยบายปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารแข่งขนัท่ีดี เนน้
การด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม บริษทั ท าการแข่งขนัโดยใชคุ้ณภาพของสินคา้และ
การบริการท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นจุดแข่งขนั ท าการแข่งขนัทางการคา้อยา่งสุจริตกบัคู่แข่ง บริษทั จะรักษาความสัมพนัธ์อนัดีใน
ฐานะผูร่้วมประกอบการคา้ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใด ๆในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 
6) เจ้าหนี ้ 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามพนัธะทางสัญญาต่อเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีสถาบนัการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อหน้ีสิน
ของบริษทั บริษทัปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ บริษทัและเจา้หน้ี มีความสมัพนัธ์อนัดี
ต่อกนัเสมอมา 
7) สังคม/ชุมชน และส่ิงแวดล้อม   

บริษทัไดค้  านึงถึงสังคม/ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มโดยปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ เพ่ือจะไม่เป็นการ
เอาเปรียบต่อสงัคมส่วนรวม บริษทัไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบในการไม่ใหเ้กิดมลภาวะ ทางเสียง ฝุ่ นต่อชุมชนใกลเ้คียง 
จดัหน่วยงานเฉพาะเพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งใกลชิ้ด มีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทัไดค้  านึงถึงคุณค่าและความส าคญัในการท าประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ไดใ้ห้การพฒันา
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกลเ้คียง สนับสนุนเคร่ืองกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก และร่วม
กิจกรรมของวดับริเวณใกล้เคียงตามเทศกาลทางศาสนาท่ีส าคญั พนักงานของบริษัท ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่
สภากาชาดไทย ปีละ 1 คร้ัง อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 

บริษทัไดมุ่้งประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  ค  านึงถึงการอยูร่่วมกนักบัสงัคมและ
ชุมชนอยา่งมีความสุขพร้อมกนั เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงไดมี้การประกาศนโยบาย เร่ือง ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 โดยให้พนกังาน รวมทั้งชุมชนใกลเ้คียงทราบโดยบริษทัไดเ้คร่งครัด
ใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยกระดบัโรงงานอุตสหกรรมมุ่งสู่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ภายใตโ้ครงการยกระดบัและจดัท าฐานขอ้มูลการพฒันาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จงัหวดั ใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย (จงัหวดัระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี)  

บริษัทได้รับรางวลัเกียรติยศ CSR Beginner Award 2019  มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work (CSR-DIW)  จากกระทรวง
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

และนอกจากน้ี บริษทัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองวา่บริษทัเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 
2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดส้ าเร็จตามความมุ่งมัน่ท่ีตั้งใจไว ้

 
หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูล
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ไดรั้บขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยผ่านช่องทางและการ
ส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.gel.co.th  

อน่ึงบริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบดูแลงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์และงานเลขานุการบริษทั เป็นตวัแทน
บริษทัในการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน  นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ท่ีผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ไดอ้ย่างสะดวก โดยทางโทรศพัท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 773 
และ 333  และทางโทรสาร 02-501-2134 
มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัจดัให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้
ร้องเรียนอีกทั้งยงัไดก้ าหนดมาตรการคุม้ครองและรักษาความลบัของผูร้้องเรียนดงัน้ี 
1. การแจ้งเบาะแส 

บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีสงสัยวา่จะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั การกระท าผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัผา่นช่องทางดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 

http://www.gel.co.th/
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2) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
3) ทางจดหมาย  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัเจนเนอรัลเอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 

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

2. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
เม่ือบริษทัไดรั้บเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนมาแลว้ บริษทัจะด าเนินการรวบรวมขอ้มูลประมวลผลตรวจสอบและก าหนด 

มาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวม
ทั้งหมดหลงัจากผูท่ี้ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าวมีหนา้ท่ีติดตามผลการด าเนินการและรายงานผลให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/
ขอ้ร้องเรียนและผูแ้จง้เบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทั้ งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัแลว้แต่กรณี 
3. มาตรการคุ้มครอง 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษทัจะ
ไม่เปิดเผยช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริง รวมไปถึงก าหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นว่าตนอาจไดรั้บความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายทั้งน้ีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

ทั้ งน้ีบุคคลท่ีบริษทัตรวจสอบแลว้พบว่าได้กระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นจะได้รับการ
พิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดหรือไดรั้บโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั 
ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถมีทกัษะและประสบการณ์การท างานจากหลากหลายสาขา ท าให้การปฏิบติั
หน้าท่ีกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีภาวะผูน้ า  มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ ความสามารถมี
ประสบการณ์ดา้นต่างๆ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อ
หุ้นโดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์  เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน กลยทุธ์ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณ ท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ ติดตามผลการด าเนินงาน โดยค านึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
อยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม รวมทั้งก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย ละแนวทางท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  และเพ่ือความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร 
 
 

mailto:gel@gel.co.th
http://www.gel.co.th/
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การปฏิบัตติามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีในเร่ืองอ่ืนๆ  
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ บริษทัมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะไม่ละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน และไดแ้จง้ใหพ้นกังานในองคก์รไดรั้บทราบ โดยจะไม่ท าซ ้ า ดดัแปลง หรือ เผยแพร่
ต่อสาธารณชน ซ่ึงทรัพยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนอนัถือเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของกฎหมายโดย
เด็ดขาด  

 
ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทั จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทั ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ี
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีประสิทธิผล และมีผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัท่ีส าคญัของบริษทั ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมใน
เร่ืองต่างๆ รวมทั้งก ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเส่ียง กลยทุธ์
และการวดัความเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหมี้การปฏิบติัดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชี และการเงิน และผูส้อบบญัชีมา
ประชุมร่วมกัน โดยน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One report) งบการเงิน
ดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม ่าเสมอ 
 
การประชุมคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทันั้น  บริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยทุก 3 เดือน และจะจดัให้มีการ
ประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น มีการส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
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เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การก าหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
อยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม     

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูร่้วมกันก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อ
เขา้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย โดย
มีประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการ
บริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และกรรมการท่ีมี ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเพ่ือช้ีขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ และจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
  
6.2 จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจมากวา่ 58 ปี มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของวงการธุรกิจ ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ
จริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต ความน่าเช่ือถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายในบริษทัไดมี้การจดักิจกรรม โดย
ผูบ้ริหารจะส่ือสารในเร่ืองของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมท่ีพนักงานควรมีต่อบริษทัต่อคู่คา้ คู่แข่ง ต่อพนักงาน
ดว้ยกนั ให้พนกังานรับทราบโดยสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบน
เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัและแจง้ให้พนกังานรับทราบในวนัปฐมนิเทศการเขา้เป็นพนักงานใหม่ของบริษทั 
รายละเอียด “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ปรากฎอยูใ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.gel.co.th ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” 

 
6.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีทีผ่่านมา 

1. บริษทัไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Score) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ในระดบั 5 ดาว คือ ดีเลิศ-Excellent (ติดต่อกนั 3 ปี) ในการน้ี มีบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บคะแนน
ระดบั 5 ดาว ทั้งหมด 240 บริษทั จากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 692 บริษทั 

2. บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยใน
ระดับคะแนน100 คะแนน ในการน้ี มีบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดค้ะแนนระหว่าง 100 คะแนนทั้ งหมด 240 
บริษทั จากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 692 บริษทั 

3. บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม2564ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4. บริษทัไดรั้บการรับรองวา่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) ประจ าปี 2563 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมณ โรงงานบางกะดี 

5. บริษทัไดด้ าเนินงานตามนโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจริต โดยไดรั้บการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีก็ไดมี้การตรวจให้มีการ

http://www.gel.co.th/
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กวดขนันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ในปี 2563 บริษทัไดรั้บการต่ออายสุมาชิก
แนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC Recertification) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

6. บริษทัไดจ้ดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดดว้ยการ
ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองและการประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่
ในระดบัท่ีดีเยีย่มแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบติั การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกศุล เงินสนบัสนุน 

8. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการรับและให้
ของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใด และคู่มือจริยธรรม 

9. มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ประกอบกบัมีมาตรการดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยั 
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7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 

7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
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7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ 

(มหาชน) จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทั 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้จ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษทั โดยประกอบดว้ย

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินฐานอยู่
ในราชอาณาจกัรและตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน 

2. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 
และมีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

3. คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีและถ่วงดุลระหว่าง
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารกบักรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน และในจ านวนน้ีมีอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งคณะตอ้งเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ   

2. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
3. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการ  
4. นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระ  
5. ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการอิสระ 
6. นายวรัิช มรกตกาล กรรมการอิสระ  
7. นายวภูิธา ตระกลูฮุน กรรมการอิสระ 
8. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษทั 

ทั้งน้ี สดัส่วนของกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการทั้งหมดเป็นจ านวน 6 ใน 8 ท่าน และสดัส่วนของกรรมการท่ี
ไม่ใช่ผูบ้ริหารต่อกรรมการทั้งหมดเป็นจ านวน 6 ใน 8 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการอิสระจะมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือขอความเห็นจากผูต้รวจสอบบญัชีในเร่ืองต่างๆ ส าหรับการประชุม
ระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมในปี 2563 นั้น บริษทัไดจ้ดัให้มี
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

7.2.3 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทและหน้าท่ีในการบริหารและด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมัดระวงั
ผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงการก ากบัดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อตา้นการทุจริต
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คอร์รัปชั่น รายละเอียด “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์บริษัท www.gel.co.th ภายใต้หัวข้อ  
“นกัลงทุนสมัพนัธ์” 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย นายธิติพงศ ์ตั้งพูนผลวิวฒัน์ และนายวฒิุชยั เศรษฐบุตร 

กรรมการสองคนลงลายมือร่วมกนัและประทบัตราส าคญับริษทั 
 

7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมี

ประสบการณ์การท างานดา้นบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยมีนายวรัิช มรกตกาล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบท่ี
เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยท าหนา้ท่ี
สอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทาน
ให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นางพรรณี  จารุสมบติั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 โดยมีนางสาวจินตหรา กาญจนประกอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควร สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั สอบ
ทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และกระบวนการ
ควบคุมภายใน รายละเอียด “กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ” ปรากฎอยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.gel.co.th ภายใตห้ัวขอ้ 
“นกัลงทุนสมัพนัธ์” 

 

(ข) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
ดว้ยบริษทัตระหนกัถึงการจดัการท่ีดีและเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์

ท่ีบริษทัก าหนด รวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษทัให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
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รองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ   ประธานกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
2. นายชยันรินทร์  สายรังสี  กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
3. นายวภูิธา  ตระกลูฮุน  กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
4. นางวสิจัจา   คชเสนา  กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง (รักษาการ) 
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ศึกษา ทบทวนและประเมินความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์รทั้งความเส่ียงจากภายนอกและภายใน ติดตามและดูแล
ปริมาณความเส่ียงของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รายละเอียด “กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง” ปรากฎ
อยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.gel.co.th ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” 

 

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ดว้ยบริษทัตระหนกัถึงการจดัการท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์

ท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืนและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
รองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั จึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. นายวภูิธา ตระกลูฮุน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ และก าหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ ์และวธีิการพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และก าหนดแนวทางในการประเมินผลกรรมการ   
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(ง) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ดว้ยบริษทัตระหนกัถึงการจดัการท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์

ท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืนและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
รองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั จึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. ดร.วชิญะ เครืองาม    ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายวภูิธา  ตระกลูฮุน  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. นายวฒิุชยั   เศรษฐบุตร   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. นางวสิจัจา  คชเสนา        กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

โดยมีนางสาวจินตหรา กาญจนประกอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
พิจารณา ก าหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนิน

ธุรกิจ จริยธรรมของพนกังาน และการต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั
สากล  รายละเอียด “กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ปรากฎอยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.gel.co.th ภายใตห้วัขอ้ 
“นกัลงทุนสมัพนัธ์” 

 

(จ) เลขานุการบริษัท  
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557  เม่ือ
วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้ ง นายวุฒิชัย  เศรษฐบุตร เป็นเลขานุการบริษทั  เพื่อท าหน้าท่ี จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ี
คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการ
บริษทั และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ท่ีดูแลส านกังานกรรมการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุน
งานเลขานุการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัไดส่้งเสริมให้เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย 
บญัชี หรือการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการบริษทั และมีการเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้น
เอกสารแนบ 1 
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7.4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 
7.4.1 องค์ประกอบของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 2 ท่าน และผูบ้ริหารระดบัสูง มีจ านวน 6 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

1.  นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร 
3. นายอมรศกัด์ิ โตรส รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการผลิต 
4. นางวสิจัจา คชเสนา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายศรัณย ์ เวยีงค ามา ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตและบริการผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

6. นายสมนึก พทุธิวฒัน์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 
7. นางสาวช่ืนสุข มีโพธ์ิสม ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและควบคุมธุรกิจ 
8. นายชาติชาย หิรัญนุช ผูอ้  านวยการฝ่ายดิจิทลั 

โดยมีนายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ทั้งน้ี รายช่ือของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม “ผูบ้ริหาร” 
ของกลต. ตามประกาศท่ี ทจ.23/2551 ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ด าเนินงานภายใตน้โยบายกล
ยทุธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการใน
การก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีท่ีชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม คณะกรรมการ
บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงทั้ง 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี  
1. ไม่มีประวติัการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา  
 

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และเปรียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณา
กลัน่กรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั บริษทัมี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน และในรูปของเบ้ียประชุม
กรรมการ ทั้ งน้ี บริษทัก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
 บริษทัมีการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในรูปของดชันีวดัผล (Key Performance Index: KPI) ท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นแผนการด าเนินงานท่ีเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเช่ือมโยงกบัอตัราค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
บริษทัก าหนดไว ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือนรวม 8 22,188,660.00 11 17,952,370.64 8 19,204,522.12 
โบนสัและเงินรางวลั 8 - 11 - 8 - 

รวมทั้งส้ิน 8 22,188,660.00 11 17,952,370.64 8 19,204,522.12 
หมายเหตุ: “ผูบ้ริหาร” ในท่ีน้ีหมายถึง ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
7.4.3 ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร มีรายละเอียด ดงัน้ี 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 8 466,509.95 11 485,093.32 8 493,839.12 
รวมทั้งส้ิน 8 466,509.95 11 485,093.32 8 493,839.12 

 
7.5 ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 

พนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังานทั้งหมด (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวน 633 คน  

สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 
สายงานส านกังานและสนบัสนุนการผลิต 273 
สายงานผลิต 360 
รวม 633 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งหมด (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จ านวน 109 คน  

สายงานหลกั จ านวนพนักงาน (คน) 
สายงานส านกังานและสนบัสนุนการผลิต 26 
สายงานผลิต 83 
รวม 109 
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ค่าตอบแทนของพนักงาน   
ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

เงินโบนัส เงินประกนัสังคม และเงินไดอ่ื้นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่จ านวนพนักงานทั้ งหมด 
เท่ากบั 257,634,972.58 บาท ในปี 2562 และ 183,100,946.49 บาท ในปี 2563 ตามล าดบั 
 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยใชช่ื้อวา่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กสิกรไทยทรัพยม์ัน่คง ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กสิกรไทย 
 อน่ึง บริษทัไดส้มทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังาน โดยส าหรับปี 2562  จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เป็นเงินจ านวน 5,567,899.62 บาท และปี 2563 จ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นเงินจ านวน  3,688,416.96 
บาท 
 

บริษทั กองทุนส ารองเลีย้งชีพ จ านวนพนักงานที่เข้าร่วม สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) มี 633 100 
บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั มี 29 60 
บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ 
จ  ากดั 

มี 30 49 

 
การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนีัยส าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
-ไม่มี- 
  
ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในช่วง  3  ปีทีผ่่านมา 
-ไม่มี – 
 
7.6 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 

เลขานุการบริษัท  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายวุฒิชยั  เศรษฐบุตร เป็น

เลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ี จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้ง
จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั ดีไอเอ แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 

จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีนายอภิ
นนัทน์ ศรีปราโมช เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัประจ าปี 2563 โดยคุณสมบติั
ของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563  มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง  
1)  นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรือ 
2)  นางสาวภิตินนัท ์ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10467  
แห่งบริษทั พราวด ์อิน โปร จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับ และเป็น

ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั 
เป็นผูอ้นุมติัหากบริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั จ าเป็นตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนแทนในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตรายดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้รวมทั้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าสอบทานงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งปีดว้ย 

 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(หน่วย: บาท) 2563 2562 2561 

ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 2,600,000 3,450,000 2,800,000 
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 36,211 480,207 281,668 

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเรียกเก็บเป็นค่าใชจ่้ายตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าท่ีพกั เป็นตน้ 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการ 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าหรือผู ้

มีอ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา  
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น การท ารายการทางการคา้ท่ีเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการการเช่า 
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนักบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ี
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทาง
การเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่ กรรมการ
อิสระ ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   
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9) กรณีท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัย่อยล าดบั
เดียวกนั บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวมท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บใน
รายงานประจ าปี/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One report)    

10) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
(1) การสรรหากรรมการอสิระ 
ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั 
เพ่ือก าหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงมี
คุณสมบัติขั้นต ่าตามหัวขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ือ
พิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมดและมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษทัทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี    

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อน
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่
ค  าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้
รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบั
สินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้ แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
10) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทั จดทะเบียน

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจง้พร้อมกบั
การรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของ
บริษทัฯ 

 
(2) การสรรหากรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และ

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งหน่ึงในสามตามอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกในจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวน 1ใน 3 นั้น  โดยกรรมการท่ี
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พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ใหม่ได ้ทั้งก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทั  ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานกรรมการเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการ
จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทน  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บริษัทไม่ได้ก าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้ งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึง
คุณสมบติัในเร่ืองของอาย ุแต่บริษทัจะค านึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ท่ีจะอุทิศใหก้บับริษทัฯ รวมทั้งความสามารถในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นส าคญั 
 

(3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระซ่ึง

มีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อยา่ง
นอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัรวมถึง
ก ากบัดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี
วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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(4) การสรรหาผู้บริหาร 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง บริษทัไดพ้ิจารณาสรรหาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกเพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

 
(5) การพฒันาความรู้ความสามารถของกรรมการ 
บริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ โดยสนบัสนุนให้

กรรมการเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมสมัมนาต่างๆ ท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานของกรรมการ เช่น การ
อบรมท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศเพื่อใหก้รรมการท่ี
เขา้รับต าแหน่งในคณะกรรมการไดรั้บทราบนโยบายธุรกิจของบริษทัตลอดจนขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยๆ รวมทั้งใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานประจ าปี นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีคู่มือส าหรับกรรมการซ่ึงรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
การเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน เป็นตน้  
 

(6) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ดว้ยการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประจ าปี ท่ีไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานระหวา่งปีท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาแกไ้ข
และเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการท างาน 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลใหก้รรมการบริษทัทุกคน ล่วงหนา้ก่อนการท าแบบประเมิน โดยเป็นการ
ใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีเหมาะส าหรับ
บริษทัจดทะเบียนท่ีเพ่ิงริเร่ิมท าการประเมิน เพ่ือท าการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส าหรับช่วงเวลาท่ีท าการประเมินตนเอง บริษทัฯ จะจดัให้มีการประเมินอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมิน ดงัน้ี  
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดงัน้ี  

1. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ย
การประเมินตนเองแบบทั้งคณะ รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2. เลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณารับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
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 ความหมายการให้คะแนน 

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

 
วธีิการประเมนิ  
ผูป้ระเมิน: กรรมการบริษทัทุกท่าน 
แบบประเมินน้ีวิธีการให้คะแนน เพ่ือให้ผูป้ระเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวขอ้หรือเปรียบเทียบผล
ประเมินของแต่ละปีได ้โดยความหมายของการใหค้ะแนนมีดงัน้ี  
 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น  
 1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
 2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  
 3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม   
 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี  

รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

9 36 

2. การประชุมคณะกรรมการไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีในการประชุม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดใ้ห้ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน
และปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

12 48 

4. เร่ืองอ่ืนๆ 2 8 
รวม 29 116 

 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ

คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 
7 28 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีในการ
ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 
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รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ไดใ้ห้ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา 
ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

5 20 

รวม 18 72 

 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ
คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีในการ
ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคญั ใช้เวลาในการพิจารณา 
ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

5 20 

รวม 18 72 

 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ
คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดใ้ห้ความส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา 
ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งเพียงพอ 

5 20 

รวม  18 72 

 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง  ดงัน้ี  

รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ
คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5 20 

รวม 18 72 
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รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริหาร  ดงัน้ี  
รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองดังต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของ
คณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ 

7 28 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยไดด้ าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 24 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5 20 

รวม 18 72 

 
รายละเอียดการใหค้ะแนน แบบประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีดงัน้ี 

รายละเอยีดการให้คะแนน จ านวนข้อ (ย่อย) คะแนน 

1. ความเป็นผูน้ า 6 24 

2. การก าหนดกลยทุธ ์ 6 24 

3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 6 24 

4. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 6 24 

5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ  6 24 

6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 5 20 

7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 6 24 

8. การสืบทอดต าแหน่ง 3 18 

9. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 4 16 

10. คุณลกัษณะส่วนตวั 6 24 

รวม 54 222 

 
ภายหลงัท่ีกรรมการบริษทัทุกท่านท าแบบประเมินเรียบร้อยแลว้ จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                     

เพื่อรับทราบหรือเปรียบเทียบภายในไตรมาสแรกของปีถดัไป 
 

ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยการประเมินตนเองแบบ
ทั้งคณะ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประจ าปี ไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 
ได้สรุปผลและน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เพื่อให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัทั้ งคณะคณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประจ าปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 คณะกรรมการบริษทัมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 97.74 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 98.84 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
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 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 94.27 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 92.88 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 97.69 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 คณะกรรมการบริหารมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน ร้อยละ 96.30 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม”  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากคณะกรรมการบริษทั  มีคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส้ิน 

ร้อยละ 98.35 มีระดบัผลประเมิน “ดีเยีย่ม” 
 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
ในปี 2563 ไดมี้การก าหนดการประชุมกรรมการประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดงัน้ี  

 
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง และการประชุมผูถื้อหุ้น ในปี 2563 
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ   อุวรรณโณ 6/6 1/1 
2. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 6/6 1/1 
3. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ 6/6 1/1 
4. นายวรัิช มรกตกาล 6/6 1/1 
5. นางพรรณี จารุสมบติั 6/6 1/1 
6. ดร. วชิญะ เครืองาม 6/6 1/1 
7. นายวภูิธา ตระกลูฮุน 6/6 1/1 
8. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร 6/6 1/1 

คร้ังที ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 วนัจนัทร์ท่ี 2 มีนาคม 2563  วนัจนัทร์ท่ี 2 มีนาคม 2563  
2 วนัศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 วนัศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
3 วนัพฤหสับดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 วนัพฤหสับดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 
4 วนัศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 วนัศุกร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 กล่าวไวว้า่ “ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์น

อ่ืน ให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัมิไดก้ าหนดไว ้การ
จ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนั้นอาจใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทั เสนอดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 (บาท) 
 ค่าตอบแทน

รายเดือน 
ค่าเบีย้ 

ประชุมราย
คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุมราย

คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

1)  คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการ 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 80,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 

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

กรรมการ  20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

กรรมการตรวจสอบ 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 20,000 10,000 -ไม่มี- -ไม่มี- 
3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

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

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

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

4) คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
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 ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 (บาท) ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 (บาท) 
 ค่าตอบแทน

รายเดือน 
ค่าเบีย้ 

ประชุมราย
คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้ 
ประชุมราย

คร้ัง 

โบนัส/ 
บ าเหน็จ 

ผลประโยชน์
อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

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

กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

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

5) คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลความเส่ียง 

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

กรรมการก ากับดูแล
ความเส่ียง 

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

หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กบักรรมการตามต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้นและกรรมการบริษทั 

ท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและไดรั้บเงินเดือนประจ าจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อตัราเดียวกนักบัอตัราค่าตอบแทนของปีก่อน เน่ืองจากทางบริษทัฯ เห็นว่ายงัมีความเหมาะสมจึงใช้อตัรา

เดิมอยู ่
3. กรรมการบริษทัท่ีด ารงกรรมการบริษทัยอ่ย ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัยอ่ย 
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนเงินค่าตอบแทนปี 2563 (บาท/ปี) 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

กรรมการก ากบั
ดูแลความเส่ียง 

กรรมการ 
สรรหา 

และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

รวม 

ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียประชุม 

1. ศ.ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ 960,000 60,000 - - - - - 1,020,000 
2. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ 600,000 60,000 - - - 20,000 - 680,000 
3. นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลวิวฒัน ์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - - - - - - - - 
4. นายวิรัช มรกตกาล กรรมก าร อิสระ และประธ านกรรมการ

ตรวจสอบ 
- 60,000 600,000 40,000 - 

- 
- 

700,000 

5. นางพรรณี จารุสมบติั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 60,000 240,000 40,000 - - - 340,000 
6. ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - 60,000 240,000 40,000 40,000 - 10,000 390,000 
7. นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ 240,000 60,000 - - 40,000 20,000 10,000 370,000 
8. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร           กรรมการกรรมและเลขานุการบริษทั - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 1,800,000 360,000 1,080,000 120,000 80,000 40,000 20,000 3,500,000 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 
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8.1.3 การก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดอ้นุมติันโยบายการก ากบัดูแลการ

ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 มีการก ากบัดูแลการด าเนินการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบั เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ อย่างต่อเน่ืองและมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอย่างต่อเน่ือง โดยมีนโยบายและการบริหาร การก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและหรือหากจะมีในอนาคต) ดงัน้ี 
นโยบาย 
- บริษัทมีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความ

รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าท่ีสามารถอธิบายและช้ีแจงได ้(Accountability) 
- บริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 
- บริษทัจดัใหมี้ยึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of 

Ethics) 
- บริษทัสร้างความเจริญเติบโตให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว (Creation of 

Long Term Value Added) โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนประกอบ ประสานดุลยภาพท่ีดี ระหวา่งความ
แตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม และกบับริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

- ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักนั บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่เขา้แข่งขนัใน
ธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั้งบริษทั บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัร่วม    

- บริษทัมีความส านึกรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถ ส าหรับการกระท าของตนท่ีมีต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 

 
ดา้นการบริหาร 
- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย

และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจ  
- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ 
- ก ากบัดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและการด าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล และการ

ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท า
รายการเก่ียวโยง และ/หรือการไดห้รือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัของบริษทัดงักล่าว เช่น การเพ่ิมทุน/ลดทุน การเลิกบริษทั ให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่ออนุมติัการด าเนินการใดๆ  
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ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็น
ปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแนวของบรรษทัภิบาล เพ่ือ
สร้างกลไกการควบคุมการด าเนินงานของบริษทัให้มีความโปร่งใส มีความยติุธรรม และเกิดความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 
 

8.1.4 การตดิตามให้มกีารปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏบิัตใินการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การติดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ือง 
1. นโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งความปลอดภยันอดงาน 
2. แนวทางปฏิบติัการสนบัสนุนทางการเมือง การปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ การบริจาคเพ่ือการกศุลและ

เงินสนบัสนุน 
3. นโยบายการการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
4. นโยบายการรับและการใหข้องขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใด 
5. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
6. คู่มือจริยธรรม 
7. นโยบายบริหารการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Policy) 
8. นโยบายความปลอดภยั สุขอนามนั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
(ก) การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ใชโ้อกาสจากการเป็น
กรรมการ เป็นผูบ้ริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอนุมติัในหลกัการ
เก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทั หรือบริษทัย่อย  กบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเคร่งครัด 
บริษทัไดก้ าหนดขอ้หา้มไม่ใหมี้การใชโ้อกาสหรือขอ้มูลจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์
ส่วนตน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองรวมทั้งไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือ
ขายหุน้ของบริษทัหรือใหข้อ้มูลแก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการก ากบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินกิจการ และเพื่อให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บ
ข่าวสารท่ีเท่าเทียมกนับริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบาย ในการเปิดเผยขอ้มูล รายงานทางการเงิน และการด าเนินงาน โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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1) เปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลการประกอบการของบริษทัให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้ ทนัเวลา และสม ่าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และบุคคลทัว่ไป 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งเคร่งครัด กรรมการและผูบ้ริหาร เม่ือ
มีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ตอ้งจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพย ์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 
4) พ.ศ. 2551 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามแบบภายในเวลาท่ีก าหนด 

2) ในการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัและยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
และจะไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯในการหาประโยชน์ส่วนตน 
หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน   

3) การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัและในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
บริษทัไดมี้การก าหนดการป้องกนัโดยการจ ากดัใหรั้บรู้ขอ้มูลเฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

 การกระท าฝ่าฝืนใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯถือ
ว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยงัมีความผิดตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2551 โดยก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และขอ้บงัคบัการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพื่อเป็นท่ีรับทราบและปฏิบติัตาม 

ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563ของบริษทั เจน
เนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหป้ระกาศหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงขอ้มูลภายในดังกล่าวอาจมีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัรวมถึงการน าขอ้มูลซ่ึงตนไดล่้วงรู้มา ไปซ้ือหรือขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ หรือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ อนัน ามาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือของผูอ่ื้น และให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน
ของบริษทั งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน (ผ่าน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ทุกไตรมาส 

(ค) การต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน 
บริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(CAC) โดย 
 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้เป็น

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการด าเนินการเป็นนโยบายและแสดงค าประกาศ
เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในเร่ืองการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
คอร์รัปชัน่  ทั้งน้ี บริษทัไดป้ระเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึนโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงาน
ทางการเงิน การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชัน่ การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management 
override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็น
ตน้ 
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รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

 เดือนธนัวาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการยืน่รายงานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ เวอร์ชัน่ 2.0 ตามกรอบระเบียบของค าประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต เพ่ือขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) 

 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 บริษทัไดรั้บการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) ซ่ึงใบรับรองดงักล่าวมีอาย ุ3 ปี โดยบริษทัฯ เขา้ร่วมพิธีรับมอบใบรับรอง
ดงักล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดรั้บการต่ออายุใบรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) เรียบร้อยแลว้ 

บริษทัไดมี้การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่โดยบริษทัมีช่องทางการ
ส่ือสารให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการมอบหรือรับของก านลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียงรับรอง หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และแนวทางปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอยา่งโปร่งใส 
เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของบริษทั ให้แก่ลูกคา้/คู่คา้ รวมทั้ งผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัโดยได้
รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น การทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การแจกระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและคู่มือปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ของ
บริษทั ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษทัฯ ทุกท่านเพ่ือทราบ และลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็น
ระเบียบปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือใหพ้นกังานบริษทัฯ ทุกคนเขา้ใจ และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(ง) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) หรือข้อร้องเรียน 
บริษทัมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานท่ี
โปร่งใสและตรวจสอบไดเ้พ่ือใหผู้ร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียนไวว้างใจและเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม รวมถึง
ก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน 
ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรรับจา้งท างานให้แก่บริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงไดมี้ก าหนดรายละเอียดไวใ้น
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ การกระท าผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริตการ
ปฏิบติัอยา่งไม่เท่าบริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั 
2) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    
3) ทางจดหมาย  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษทัเจนเนอรัลเอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 
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4) ทาง e-mail โดยส่งมาท่ี gel@gel.co.th, independentdirector@gel.co.th 
5) เวบ็ไซตบ์ริษทั www.gel.co.th 

 
8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

8.2.1 จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นายวรัิช  มรกตกาล 4/4 
2. นางพรรณี  จารุสมบติั 4/4 
3. ดร.วชิญะ เครืองาม 4/4 

 
8.2.2 ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน 
เป็นตน้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในการสอบทานงบ
การเงิน  พิจารณาคดัเลือกและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะระบบการควบคุมภายใน 
พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแล รวมทั้ง
การเสริมสร้างหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวมทั้งหมด 4 คร้ัง กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ังโดย
เป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงไดพิ้จารณาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามความเหมาะสม และไดส้รุปรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั้งไดจ้ดัการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีกรรมการอิสระอีก 3 ท่านเขา้ร่วมดว้ย แต่ไม่มีผูบ้ริหารของบริษทั เขา้ร่วมจ านวน 1 คร้ัง 
ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผูส้อบบญัชีอยา่งเป็นอิสระ โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบติังานในรอบปี
ได ้ ดงัน้ี 

1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง และเพยีงพอ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ของบริษทัทั้งในดา้นความ

ถูกตอ้งและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั จากการสอบทานไม่พบส่ิงท่ีเป็น
เหตุให้เช่ือวา่ รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งกรรมการอิสระไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการโดยไดส้อบถามและรับ
ฟังค าช้ีแจง ตลอดจนใหข้อ้คิดเห็นและค าแนะน าในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบริษทัเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่ รายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามท่ีควรในสาระส าคญัและเช่ือถือไดต้ามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

mailto:gel@gel.co.th
mailto:independentdirector@gel.co.th
http://www.gel.co.th/
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พิจารณาอนุมติัให้เปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2. การสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยประชุมร่วมกับ
ผูบ้ริหารและหวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ไดติ้ดตามและสอบถามการปฏิบติัตามนโยบายก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ โดยรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และรับทราบผลการ
แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Whistle Blower) 
ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่มีการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในหวัขอ้ดงักล่าว   

บริษทัได้ลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจัดท าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยบริษทัไดด้ าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรองของโครงการดงักล่าวโดยบริษทัไดแ้สดงหลกัฐานประกอบต่างๆ เก่ียวกบั
นโยบายในการการด าเนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบติังาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชั่น ทั้ งน้ี บริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 และไดมี้การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
(CAC Recertification) เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

3. การดูแลด้านการปฏิบัตงิานตามระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาระเบียบ ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั (ระเบียบ) รวมถึงการเปล่ียนแปลงของระเบียบนั้น และไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ  และเห็นว่าบริษทัมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ การท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยความโปร่งใส่ 
เป็นธรรมในราคาท่ีสามารถเทียบเคียงได ้(Arm’s Length Basis) ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้ตลอดจน
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเส่ียงของบริษทั ตลอดจนให้

ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทัในนโยบาย
การบริหารและจดัการความเส่ียง 

5. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาแกไ้ขการปฏิบติังาน เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมพอเพียงและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 
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6. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส าหรับงบการเงนิประจ าปี  2563 
ไดพิ้จารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยได้

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยแต่งตั้ง นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
6977 หรือนางสาวภิตินนัท ์ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10467โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,600,000 บาท โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 

7. การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้บทวน และปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุม

กฎเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีมากข้ึน ทั้งในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงไดป้รับปรุงกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้หมาะสม และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

8. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี

เยีย่มแสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ
มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซ่ึง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดท้ าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมตามขอ้ก าหนด มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและ
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งอยา่งมีนยัส าคญั และได้
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอย่างเพียงพอ 
ส าหรับระบบการควบคุมภายในไดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ ภายใต้
การส่งเสริมใหด้ าเนินการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

ซ่ึงผลการติดตามพบวา่ บริษทัไดด้ าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้น 
 

8.2.3 ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  
8.2.3.1 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงในรอบปีทีผ่่านมา 

(ก) จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นายโสภณ  ผลประสิทธ์ิ 2/2 
2. นายวภูิธา  ตระกลูฮุน 2/2 
3. นายชยันรินทร์  สายรังษี 2/2 
4. นางวสิจัจา  คชเสนา 2/2 
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(ข) ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยสรุปผลการประเมินความเส่ียง

ของปี 2563 ดงัน้ี 
เดิมในปี 2562 มีความเส่ียงทั้งหมด 37 เร่ือง และปัจจุบนัมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่จ านวน 5 เร่ือง รวมทั้งส้ิน 42 เร่ือง 

โดยความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงและสูงมากท่ีตอ้งควบคุมมีดงัน้ี 
1. ความเส่ียงเร่ืองการด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองจากผลกระทบโควิด-19 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูงมาก บริษทัมีวิธีการ

ป้องกนัและบริหารความเส่ียงโดยไดจ้ดัใหมี้มาตรการพึงปฏิบติัตามประกาศของภาครัฐ ประกอบกบัมีมาตรการดา้นสุขภาพ
และความปลอดภยั การตรวจคดกัรองและวดัอุณหภูมิ การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือ การรักษาระยะห่างในท่ีท างาน สร้างความ
ตระหนกัเร่ืองการปฏิบติัตนเพ่ือสุขอนามยัท่ีดี และการสวมใส่หนา้กาก ทั้งพนกังานและผูม้าติอต่อ ผา่นช่องทางการประกาศ
หรือป้ายประชาสมัพนัธ์ 

2. ความเส่ียงในการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง บริษทัมีวธิิการป้องกนัและบริหารความ
เส่ียงโดยการบริหารจดัการกระแสเงินสดในบริษทั บริหารจดัการลูกน้ี ท างานกบัสถาบนัอย่างใกลชิ้ดเพ่ือมีการทบทวง
วงเงินท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ 

3. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจใน Commodity Market ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง บริษทัมีวธีิการป้องกนัและ
บริหารความเส่ียงโดยการจดัสัดส่วนรายไดข้องแต่ละผลิตภณัฑ์ให้มีการเหมาะสมกบัสภาวเศษฐกิจและภาวะตลาดใน
ปัจจุบนั  

4. ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบหลกัมีความผนัผวน ซ่ึงอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง บริษทัมีวิธีการป้องกนัและบริหาร
ความเส่ียงโดยมีด าเนินการเจรจาต่อรองเพ่ือลอ็คราคาวตัถุดิบล่วงหนา้  

บริษทัมีนโยบายเพ่ือควบคุมจดัการกบัความเส่ียงในแต่ละแผนกในองคก์ร โดยมีการควบคุมความเส่ียงในระดบัสูง
ก่อน และเพ่ิมแผนจดัการความเส่ียงในระดบัปานกลางเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้ป็นความเส่ียงสูง และไดมี้การประเมินความเส่ียง
ภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  
 

8.2.3.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในรอบปีทีผ่่านมา 
(ก) จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1. นายวภูิธา  ตระกลูฮุน 1/1 
2. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ 1/1 
3. ดร.วชิญะ  เครืองาม  1/1 

 
(ข) ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระและ
รายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
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ทั้งน้ี ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาวาระสรร
หากรรมการบริษทัใหม่แทนกรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการบริษทักลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ต่อไป 

 
8.2.3.3 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนรอบปีทีผ่่านมา 

(ก) จ านวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี จ านวนคร้ังในการเข้าร่วม 
1.  ดร. วชิญะ เครืองาม 4/4 
2. นายวภูิธา  ตระกลูฮุน 4/4 
3. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร 4/4 
4. นางวสิจัจา คชเสนา 4/4 

  

(ข) ผลการปฏบิัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
1. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด าเนินงานใหบ้ริษทัไดรั้บการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Score) ใน

ระดับ 5 ดาว คือ ดีเลิศ-Excellent (ติดต่อกัน 3 ปี)ในการน้ี มีบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ได้รับคะแนนระดบั  
5 ดาว ทั้งหมด 193 จากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 692 บริษทั 

2. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด าเนินงานให้บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563ในระดับคะแนน 100 คะแนน ในการน้ี มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้คะแนนระหว่าง 
100 คะแนนทั้งหมด 240 บริษทั จากบริษทัในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด 692 บริษทั 

3. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอวาระและ
รายช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีด าเนินงานให้บริษทัไดรั้บการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 
ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) ประจ าปี 2563 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงงานบางกะดี 

5. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดด้ าเนินงานตามนโยบายดา้นการต่อตา้นการทุจริต โดยไดรั้บการรับรองจาก
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัจากภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซ่ึงคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีดีก็ไดมี้การตรวจให้มีการกวดขนันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ในปี 2563 
บริษทัฯไดมี้การต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC Recertification) ซ่ึงได้
จดัท าแบบการประเมินตนเองและมีผลมติรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัจากภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต (CAC) รับรอง 3 ปี  
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6. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบติังานดว้ยตนเองและการประเมินประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีดี
เยีย่ม แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดท้บทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้ครอบคลุม
กฎเกณฑก์ารปฏิบติังานตามแนวทางท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยใหก้าร

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบักฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพ่ิมความเขม้แข็งให้กบัการบริหารความเส่ียง ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการไดใ้ห้อ านาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 
อ านาจการตดัสินใจ และการสัง่การต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหนา้ท่ี ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายในการทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี
เพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม เพื่อรายงานระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2563 มีมติวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ ซ่ึง
ท่ีผา่นมาไม่พบขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
 นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 ไดใ้ห้
ความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และบริษทัตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูต้รวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการโดยผูต้รวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็น
อิสระจากฝ่ายจดัการ โดยผูต้รวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปีของผูต้รวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยไดพิ้จารณาความส าคญั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

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

องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รให้มีความชดัเจนเหมาะสม ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ

ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพ่ือท าหนา้ท่ีดูแล และรับผิดชอบการด าเนินงานในสายงานดา้นต่างๆ  
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การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 13 

พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลความเส่ียงของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงไดมี้การแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือมาบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือท าหนา้ท่ีวเิคราะห์ และประเมินปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงระบุปัจจยัความเส่ียง ก าหนดมาตรการป้องกนับรรเทาความเส่ียง และหามาตรการในการ
บริหารความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดผลกระทบกบับริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด โดยไดจ้ดัประเภทความเส่ียงบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์    
2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ   
3. ความเส่ียงดา้นการเงิน  
4. ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ 
5. ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรัปชัน่  

ทั้งน้ีคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง ไดมี้การรายงานบริหารจดัการความเส่ียง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี 
 
การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายจดัการ 

บริษทัมีระเบียบค าสัง่ในการก าหนดหนา้ท่ี และความรับผิดชอบรวมทั้งก าหนดอ านาจในการอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละ
ระดบัอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไม่มีการละเลยปฏิบติัในเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็น และท่ีบงัคบัโดย
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์นของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย รวมทั้งป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน 
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล       

บริษทัให้ความส าคญักบัการจดัระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการ บริษทัไดจ้ดัระบบสารสนเทศ ลงในเวบ็ไซต์ของบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นหรือผู ้
ลงทุนสามารถเขา้หาขอ้มูลได ้เพื่อประกอบการตดัสินใจ 
 
ระบบการตดิตาม 
 บริษัทได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ จะมีการหารือกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เพื่อหาวธีิหรือวางระบบ ก าหนดหลกัเกณฑห์รือระเบียบร่วมกนัในการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจถึงความ
เหมาะสม และพฒันาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีบริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001: 2015  
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีต่่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
-ไม่มี- 
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ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
บริษทัมีผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณา
รายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู ้
ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอยา่ง
น้อยปีละ 4 คร้ัง และจะจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ดีไอเอ แอนด ์แอสโซ
ซิเอทส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดย มี
นายอภินนัทน์  ศรีปราโมช เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด แลว้เห็นว่ามีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ  เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ใน 
การตรวจสอบภายในใหก้บับริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลายแห่ง 
 
 

http://www.sec.or.th/
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9.2 รายการระหว่างกนั 
ในกรณีของการท ารายการเก่ียวโยงนั้น บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเขา้ท ารายการเก่ียวโยงกนัโดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดไวต้าม

ประกาศท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ทั้งน้ีบริษทัจะพิจารณาถึงประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มูลค่าของรายการ และด าเนินการเปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรัพย ์ของอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ่านการอนุมติัเห็นชอบจากการประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) อยา่งเคร่งครัด บริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียด
ของการเก่ียวโยงกนัไวใ้นรายงานประจ าปีโดยรายการระหวา่งกนัไดก้ระท าอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arm’s length) พร้อมทั้งระบุความจ าเป็น
และเหตุผลดว้ย 

รายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนัในระหว่างปี 2561 – 2563 

 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ย 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 
งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(พนับาท) ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2563 ปี 2562 ปี 2561 
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษทัร่วม  
ถือหุ้นร้อยละ 32.65 

 

รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 
ซ้ืออ่ืนๆ –ค่าก่อสร้าง 
ซ้ือเคร่ืองจกัร 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
เจา้หน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 

7,515 
3,036 

- 
- 

20,643 
13,689 
1,325 

2 

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 

1,006 
2,946 

- 
- 
- 

5,700 
- 
2 

2,853 
1,870 

- 
- 
- 

4,391 
- 
2 

3,306 
9,642 
2,490 

- 
7,663 

- 
- 
5 

ขายผลิตภณัฑเ์หล็ก และคอนกรีต
ผสมเสร็จ 
ขายผลิตภณัฑเ์หล็ก และคอนกรีต
ผสมเสร็จ 
ค่าก่อสร้างโรงงาน 
ซ้ือเคร่ืองจกัร 
ค่าก่อสร้างโรงงาน 
เงินประกนัค่าก่อสร้างโรงงาน 
ค่าไฟฟ้าและอ่ืนๆ จากงานก่อสร้าง 
เงินประกนัผลงานค่าก่อสร้าง 

ราคาตลาด 
 
ราคาตามสญัญา 
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การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(พนับาท) ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดจ้ากการขายและ
บริการ 
ซ้ือวตัถุดิบ 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียจ่าย 
เจา้หน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน  
เงินกูย้มื และดอกเบ้ียคา้ง
จ่าย 
ลูกหน้ีการคา้ 

-           
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

5,000 
7,391 

 
81,985 

- 
8,564 
7,141 
9,553 

182,005 
 

22,831 

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 
 
- 

รายไดค้่าเช่าท่ีดิน 
ขายสินคา้เหล็ก, เสาเขม็ และค่าบริหาร
จดัการทัว่ไป 
ค่าซ้ือเหล็ก 
เงินให้กูย้มื 
เงินกูย้มื 
ค่าซ้ือเหล็ก 
ค่าเช่าท่ีดิน, ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 
ค่าสินค่าก่อสร้างโรงงาน 

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

General Engineering Mauritius 
Limited 

บริษทัยอ่ย  
ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 

ลูกหน้ีอ่ืน  - - - 2,545 2,033 1,568 เงินทดรองจ่ายจดัตั้งบริษทัและเงินทด
รองจ่ายค่าบริหารจดัการ 

 

บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ จ  ากดั 

บริษทัยอ่ย 
ถือหุ้นอยูร้่อยละ 82.50 

รายไดจ้ากการขายและ
บริการ 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปและ
บริการ 
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีอ่ืน 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียจ่าย 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

1,898 
 

(99) 
 
- 

3,038 
 

670 

1,015 
 

45,883 
 
- 

3,727 
 

5,110 
 
- 
 

85 
1,563 
120 
19 

ขายเสาเขม็, ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ 
 
ซ้ือเสาเขม็สปันพร้อมติดตั้ง 
 
ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 
ค่าบริหารจดัการและอ่ืนๆ 
 

ราคาตลาด 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
 
อตัราดอกเบ้ีย MLR – 0.50 ต่อ
ปี 
อตัราดอกเบ้ีย MLR – 0.50 ต่อ
ปี 
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การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(พนับาท) ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2563 ปี 2562 ปี 2561 

เจา้หน้ีการคา้ 
เจา้หน้ีอ่ืน 
เงินให้กูย้มื และดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

2,170 
24,132 

3 
- 

2,893 
2,167 

- 
- 
- 

เงินให้กูย้มื 
เงินกูย้มื 
ซ้ือเสาเขม็สปัน 
เงินประกนัค่าก่อสร้างโรงงาน 

บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั 
(มหาชน) 

กิจการท่ีบริษทัลงทุน ซ้ือวตัถุดิบ 
เจา้หน้ีการคา้ 

115,884 
50,333 

28,967 
14,826 

91,846 
13,740 

19,214 
13,617 

10,823 
- 

91,846 
13,740 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 
ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

ราคาตลาด 
 

บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ  ากดั 
 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจา้หน้ีการคา้ 

- 
- 

1,821 
- 

4,578 
1,529 

- 
- 

1,821 
- 

4,578 
1,529 

ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 
ซ้ือเหล็กเส้นและเหลก็ขอ้ออ้ย 

ราคาตลาด 
 

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

บริษทัร่วมของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่าก่อสร้าง 
เจา้หน้ีการคา้ 

- 
14,920 

- 
- 

133 
35,475 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 
ค่าก่อสร้างโรงงาน 

ราคาตามสญัญา 
 

บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั  
(ช่ือเดิมบริษทั เซนทรา – วาร์ทุง เอน็
จิเนียร่ิง  จ  ากดั) 

บริษทัร่วมของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่าก่อสร้าง 
เจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 
ลูกหน้ีอ่ืน 

 - 
- 
- 
- 

23,611 
1,405 
4,178 

51 

 - 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ค่าก่อสร้างโรงงาน 
ประกนัผลงานก่อสร้างโรงงาน 
ค่าก่อสร้างโรงงาน 
ค่าสาธารณูปโภค 

ราคาตามสญัญา 
 
 
 

บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ากดั บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
เจา้หน้ีการคา้ 

165 
- 

3,621 
1,330 

20,388 
4,614 

165 
- 

3,621 
1,330 

20,388 
4,614 

ค่าเหล็ก 
ค่าเหล็ก 

ราคาตลาด 

Millcon Thiha Limited 
 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

 

รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 

- 
63 
- 

199 
- 
- 

285 
70 
975 

- 
63 
- 

199 
- 
- 

285 
70 
975 

ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 
ขายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 
เงินประกนัผลงาน 

ราคาตลาด 
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การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 

บุคคลที่เกีย่วข้อง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภท 

งบการเงนิรวม 
(พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(พนับาท) ลกัษณะรายการ นโยบายก าหนดราคา 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทั สหร่วมวสัดุก่อสร้าง จ  ากดั 
 

บริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ซ้ือวตัถุดิบ 
 

- - 5,266 
 

- - 5,266 
 
ค่าเหล็ก 
 

ราคาตลาด 

บริษทั คอมพลีท ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 

บริษทัร่วมของกิจการ 
ท่ีบริษทัลงทุน 

ค่าขนส่ง 
เจา้หน้ีการคา้ 

- 
- 

- 
- 

18,106 
1,210 

- 
- 

- 
- 

18,106 
1,210 

ค่าขนส่งสินคา้ 
ค่าขนส่งสินคา้ 

ราคาตลาด 
 

กิจการร่วมคา้ ไอบีซีไอ-แมคทริค กิจการร่วมคา้ของบริษทั
ร่วม 

รายไดจ้ากการขาย 
ลูกหน้ีการคา้ 

- 
- 

-  2 
- 

- 
- 

- 2 
- 

ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต 
ขายผลิตภณัฑค์อนกรีต 

ราคาตลาด 

หมายเหตุ   

1. รายการระหวา่งกนัน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอ้ท่ี 7. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2. สามารถดูขอ้มูลรายการระหวา่งกนัยอ้นหลงั 3 ปี ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทั
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การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต  ทางบริษทัจะจดัให้

มีการก าหนดประเภทรายการ ราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและ
เปิดเผยรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหว่างกนัซ่ึงเป็นรายการท่ีเป็นปกติ
ธุรกิจ กล่าวคือ รายการท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อนและเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั และ/หรือเป็นรายการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

ในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการท่ีไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลักของ
บริษทั  และอาจเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บริษทัจะด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการพิจารณาในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการอนุมติัเพ่ือเขา้ท ารายการ  บริษทัจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยติุธรรมและมีนโยบายการ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัใดๆ บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็น
ผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามความ
เหมาะสม 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ปัจจุบนั บริษทัด าเนินนโยบายในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนดงัไดก้ล่าวมาแลว้และจะปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจปกติ บริษทัฯ จะด าเนินการ
ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้ งน้ี บริษทัจะไดใ้ห้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการดว้ย   

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 



 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะของบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ ยกเวน้ผลกระทบของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที่กล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ผลการด าเนินงานรวมและเฉพาะของบริษทั และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษทั ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 
190.54 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
จ านวน 27.92 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบั
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมท่ีเป็นส่วนของบริษทั 
เน่ืองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (ถา้มี) จากมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดร้ับคืนของเงินให้กูย้ ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากผูร่้วมคา้แห่งหน่ึง จ านวนรวม 44.75 ลา้นบาท 
(สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 11.56 ลา้นบาท) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการติดตามเรียกช าระหน้ี
ท่ียงัไม่สามารถสรุปได ้ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับ
มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 



 
 

 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน 
102.10 ล้านบาท และส่วนแบ่งก าไรของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
จ านวน 1.11 ลา้นบาท ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบั
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ และก าไรส าหรับปีของการร่วมคา้ท่ีเป็นส่วนของบริษทั 
เน่ืองจากภายใต้สถานการณ์รัฐประหารในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาท่ีเกิดข้ึนในต้นเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564 ส่งผลให้ผูส้อบบญัชีของการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชี
อยา่งเพียงพอเก่ียวกบัรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงินของการร่วมคา้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถ
ระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัในรายงาน
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี
ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั 
และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ือง
ท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เร่ืองส าคัญจากการตรวจสอบ  วธีิการตรวจสอบ 
 
การรับรู้รายได้ 
 
ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั กลุ่มบริษทั
มีรายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,595.56 ลา้นบาท และ 
1,283.75 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการรับรู้รายได้
เน่ืองจากมีทั้งรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการขาย
พร้อมบริการ และรายไดจ้ากการบริการ ซ่ึงมีความ
แตกต่างของขอบเขตการท างาน วิธีการและระยะเวลา
ในการส่งมอบในแต่ละสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อ
จ านวนเงินและจงัหวะเวลาในการรับรู้รายได ้
 
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการตามขั้น
ความส าเร็จของงาน รายไดจ้ากการบริการดงักล่าวมี
จ านวนเงินท่ีเป็นสาระส าคญั และมีผลกระทบต่อ
รายการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาการบริการ
ไดแ้ก่ รายไดค้า้งรับท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระและตน้ทุน
การบริการ การประมาณการขั้นความส าเร็จของงาน
บริการเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัของ
ผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนประมาณการรายได้
และประมาณการตน้ทุนโครงการตลอดระยะเวลา
การใหบ้ริการ และปรับปรุงประมาณการเม่ือจ าเป็น 
 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.7 และขอ้ 20 
 
 
 
 

  
วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดงัน้ี 
 
 ท าความเขา้ใจในระบบรายไดแ้ละนโยบายการ

รับรู้รายได ้โดยสอบถามผูบ้ริหารและสุ่มทดสอบ
สญัญาขายและบริการ 

 ประเมินการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพ
การควบคุมและการประมวลผลของการรับรู้รายได ้

 วิเคราะห์เปรียบเทียบการขายและบริการระหวา่งปี 
 สุ่มตวัอย่างรายการขายและบริการในระหว่างปี

เพ่ือตรวจสอบวิธีการรับรู้รายไดเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของกลุ่มบริษทัและตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 สุ่มตัวอย่างสอบทานความสมเหตุสมผลของ
อัตราส่วนงานบริการท่ีท า เสร็จโดยการเข้า
สังเกตการณ์การส ารวจทางกายภาพของงาน
ระหว่างบริการ ทดสอบการค านวณอตัราส่วนงาน
บริการท่ีท าเสร็จและสอบทานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและ
บริการท่ีเกิดข้ึนช่วงใกลว้นัส้ินปี 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

   
   



 
 

เร่ืองส าคัญจากการตรวจสอบ  วธีิการตรวจสอบ 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 
 
ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั กลุ่มบริษทั
มีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จ านวน 
23.18 ลา้นบาท และ 22.57 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ซ่ึงต้องใช้
รายละเอียดของแต่ละโครงการในการประเมินค่าเผื่อ
ดงักล่าว 
 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.12 
และขอ้ 10 

วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดงัน้ี 
 
 เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือเพ่ือ

พิจารณาสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 
 เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บสุทธิ ซ่ึงค านวณจากราคาขายสินคา้หัก
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขายโดยสุ่มทดสอบกบั
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งภายหลงัวนัท่ีงบการเงินและ
สอบทานกบัมูลค่าคงเหลือตามสัญญา ณ วนัส้ินปี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าสินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า
และตรวจสอบกบัมูลค่าของสัญญาท่ีรับรู้รายได้
ในอนาคต 

 วิเคราะห์รายไดข้องโครงการท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 
โดยพิจารณาโครงการท่ีมีผลขาดทุนเปรียบเทียบ
กบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี เพ่ือ
พิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อการลดมูลค่า
ของสินคา้คงเหลือรวมถึงผลขาดทุนของโครงการ
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสินคา้คงเหลือและ
การเคล่ือนไหวของสินคา้แต่ละประเภท เพ่ือระบุ
สินคา้ท่ีมีเคล่ือนไหวชา้หรือสินคา้ลา้สมยั 

 สอบทานความเพียงพอในการตั้งค่าเผื่อการลดลง
ในมูลค่าสินคา้คงเหลือในอดีต 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   
   
 
 
 
 

  

   
   



 
 

เร่ืองส าคัญจากการตรวจสอบ  วธีิการตรวจสอบ 
การด้อยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้า และบริษทัร่วม 
 

ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ จ านวน 327.36 ลา้นบาท 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีขอ้บ่งช้ี
การดอ้ยค่าหรือกลบัรายการดอ้ยค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีกระบวนการทดสอบ
การดอ้ยค่าหรือการกลบัรายการดอ้ยค่านั้นตอ้งใช้
ดุลยพินิจท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความซบัซ้อน 
โดยเฉพาะขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการ
กระแสเงินสด และการพิจารณาอตัราคิดลดใน
การก าหนดมูลค่ากระแสเงินสด ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
เปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์
ตลาดปัจจุบนัและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง 
 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.14 
และขอ้ 12 

วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดงัน้ี 
 

 ท าความเขา้ใจการพิจารณาขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าและ
กระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้ริหาร 

 สอบทานเอกสารประกอบท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ
ประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าหรือไม่ ณ วนัส้ินปี
ควบคู่กบัการประเมินความเหมาะสมของวิธี 
การค านวณมูลค่าและข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระใช ้

 ประเมินความรู้ ความสามารถและความเป็นอิสระ
ของผูเ้ช่ียวชาญอิสระ 

 ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลด 
อตัราการเติบโต และสมมติฐานอ่ืนท่ีส าคญัท่ีใช้
ในการค านวณมูลค่าของเงินท่ีจะไดรั้บในอนาคต
โดยการคิดลด 

 ทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวท่ีจดัท าโดย

ฝ่ายบริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืน 

 ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ
การเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบั
สมมติฐาน วิธีการและมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของเงินลงทุน 

 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวมของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเน่ืองจากไม่สามารถหาหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมและร่วมคา้ตามวธีิส่วนไดเ้สียและ
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัร่วมและร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียซ่ึงแสดงรายการในงบการเงินรวม 
ตามรายงานลงวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 
ข้อมลูอ่ืน 
 



 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น 
ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัคือ 
การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั
หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้มูล
ท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัที่ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ือง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
กลุ่มบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม
และเฉพาะของบริษทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 



 
 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของ
ขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั
วา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวม
และเฉพาะของบริษทัเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจ การสังเกตและตั้งขอ้
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน
รวมและเฉพาะของบริษทั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 
 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
 
 
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ



 
 

ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของบริษทัภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัส าหรับงวดปัจจุบนั และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณา
ว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
นางสาวศันสนีย์  พูลสวสัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 6977 
 
บริษทั พราวด ์อิน โปร จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
1 มีนาคม 2564 



บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.1 17,207,488           10,223,420           17,151,157           10,153,768           

    เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 9.2 10,000,000           -                        10,000,000           -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9.3 405,259,597         433,585,343         342,621,809         361,398,245         
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 20 15,416,049           -                        15,416,049           -                        
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - หมุนเวียน 9.4 19,439,255           30,219,036           18,068,394           30,208,036           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ-บริษทัยอ่ย 8 -                        -                        24,131,975           -                        
สินคา้คงเหลือ 10 307,647,035         430,912,199         271,396,252         381,387,157         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,035,569           9,047,161             4,351,753             2,899,097             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 786,004,993         913,987,159         703,137,389         786,046,303         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในตราสารทุน 9.5 708,489,598         537,206,398         708,489,598         537,206,398         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                        445,337,168         445,337,168         
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12 292,638,804         271,464,970         327,363,740         322,004,616         
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - ไม่หมุนเวียน 9.4 59,900,121           62,366,614           59,900,121           62,366,614           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 996,626,500         996,626,500         1,289,346,500      1,289,346,500      
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 3,129,369,557      2,924,099,091      1,887,912,966      1,639,044,751      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 63,227,686           -                        58,851,548           -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 19,477,155           6,922,470             19,428,133           6,922,470             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,221,870             5,052,178             3,348,921             4,539,986             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 10,364,645           5,332,173             9,701,338             5,181,058             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 136,610,765         159,840,683         134,833,188         159,367,812         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,506,542             2,133,799             6,506,542             2,133,799             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,427,433,243      4,971,044,876      4,951,019,763      4,473,451,172      

รวมสินทรัพย์ 6,213,438,236      5,885,032,035      5,654,157,152      5,259,497,475      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1                     

                                                                                                           (                                                  )

งบกำรเงนิเฉพำะของบริษัทงบกำรเงนิรวม

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี _______ เม่ือวนัท่ี __________________

______________________________ กรรมการ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9.6 603,107,702         593,526,007         395,440,000         380,080,421        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 614,970,181         462,091,896         439,129,782         325,267,055        
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 20 176,872,071         63,705,179           176,225,280         60,495,015          
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9.8 142,572,083         190,514,862         52,296,632           83,709,433          
   - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9.7 17,076,209           277,149                15,210,522           277,149               
   - ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 615,200                4,140,095             615,200                4,140,095            
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย 8 -                        -                        182,005,425         176,307,299        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,617,419             1,848,625             3,495,375             1,677,692            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,558,830,865      1,316,103,813      1,264,418,216      1,031,954,159     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9.8 792,394,086         705,731,168         194,635,025         107,600,000        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9.7 47,932,579           175,017                45,237,320           175,017               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 31,046,829           54,614,205           26,680,735           50,774,126          
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน 3,148,945             -                        3,148,945             -                       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        59,123                  -                        59,123                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 874,522,439         760,579,513         269,702,025         158,608,266        

รวมหนีสิ้น 2,433,353,304      2,076,683,326      1,534,120,241      1,190,562,425     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2                       

                                                                                         (                                                  )

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบริษัท

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี _______ เม่ือวนัท่ี __________________

______________________________ กรรมการ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 0.85 บาท 

- ทุนจดทะเบียน 5,397,877,189 หุ้น 4,588,195,611      4,588,195,611      4,588,195,611      4,588,195,611      
- ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

- 5,397,877,189 หุ้น 4,588,195,611      4,588,195,611      4,588,195,611      4,588,195,611      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 71,131,343          71,131,343          71,131,343          71,131,343          
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 49,179,549          49,179,549          49,179,549          49,179,549          
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

 - จดัสรรแลว้เพ่ือทุนส ารองตามกฎหมาย 13,600,000          13,600,000          13,600,000          13,600,000          
 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (471,200,643)       (322,414,782)       (145,580,278)       (59,655,580)         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (479,360,435)       (611,418,740)       (456,489,314)       (593,515,873)       
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,771,545,425      3,788,272,981      4,120,036,911      4,068,935,050      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6.2 8,539,507            20,075,728          -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,780,084,932      3,808,348,709      4,120,036,911      4,068,935,050      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,213,438,236      5,885,032,035      5,654,157,152      5,259,497,475      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3                     

                                                                                               (                                               )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี _______ เม่ือวนัท่ี __________________

______________________________ กรรมการ



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและบริการ 20, 25 1,595,560,715      2,034,440,491    1,283,755,753    1,874,934,480    
ตน้ทนุขายและบริการ 22 (1,563,315,431)    (2,004,251,895)  (1,252,095,262)  (1,802,668,219)  
ก ำไรขั้นต้น 32,245,284           30,188,596         31,660,491         72,266,261         
รายไดเ้งินปันผลรับ 9.5 15,571,200           23,356,827         15,571,200         23,356,827         
ก าไรจากการขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 9.5 235,322                5,907,086           235,322             5,907,086           
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ 2,137,203             2,056                 2,137,203           2,056                 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (953,026)              1,151,569           (497,356)            188,336             
รายไดอ่ื้น 21 17,935,375           27,040,397         31,064,847         41,058,035         
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 22 (27,835,680)         (42,329,521)       (24,456,180)       (41,827,916)       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 22 (140,341,332)       (179,284,714)     (107,952,541)     (154,243,541)     
กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยคา่ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 29.2 6,685,724             (21,883,200)       11,022,705         (21,883,200)       
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12 -                       -                     5,359,124           -                     
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (39,637,689)         (38,397,808)       (28,715,980)       (27,295,709)       
ขำดทุนจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (133,957,619)       (194,248,712)     (64,571,165)       (102,471,765)     
รายไดท้างการเงิน 290,912                170,655             707,428             245,379             
ตน้ทนุทางการเงิน (68,296,525)         (69,468,986)       (36,140,548)       (40,363,488)       
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 12 29,033,765           (24,657,781)       -                     -                     
ขำดทุนก่อนภำษเีงินได้ (172,929,467)       (288,204,824)     (100,004,285)     (142,589,874)     
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 23 16,599,641           3,246,630           15,239,851         2,982,293           
ขำดทุนส ำหรับปี (156,329,826)       (284,958,194)     (84,764,434)       (139,607,581)     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (4,968,254)           (13,670,325)       -                     -                     
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (4,968,254)           (13,670,325)       -                     -                     

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้- 
สุทธิจากภาษี 23.1 20,989,989           (3,384,421)         21,955,240         (3,384,421)         
ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี 23.1 137,026,559         (535,649,279)     137,026,559       (535,649,279)     

    รวมรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 158,016,548         (539,033,700)     158,981,799       (539,033,700)     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 153,048,294         (552,704,025)     158,981,799       (539,033,700)     
 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (3,281,532)           (837,662,219)     74,217,365         (678,641,281)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4

งบกำรเงินเฉพำะของบริษทังบกำรเงินรวม

______________________________ กรรมการ
                                                                                                          (                                                     )



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนยีร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (144,750,539)          (272,905,528)    (84,764,434)      (139,607,581)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 6.2 (11,579,287)            (12,052,666)      -                   -                   

(156,329,826)          (284,958,194)    (84,764,434)      (139,607,581)    

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8,254,689               (825,609,553)    74,217,365       (678,641,281)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 6.2 (11,536,221)            (12,052,666)      -                   -                   

(3,281,532)              (837,662,219)    74,217,365       (678,641,281)    

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 26

ขำดทนุ (บำทต่อหุ้น) (0.02682)                 (0.05056)           (0.01570)           (0.02586)           
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 5,397,877,189        5,397,877,189  5,397,877,189  5,397,877,189  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 5

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั

______________________________ กรรมกำร
                                                                        (                                                    )



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : บำท)

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุน
ในตรำสำรทุนทีก่ ำหนด ผลต่ำงของ รวม รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่ำ ส่วนเกนิทุน จัดสรรเพ่ือ ให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม อตัรำแลกเปลี่ยนจำก ก ำไรขำดทุน ผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มี รวม

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ เบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำรเงนิรวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 4,588,195,611  71,131,343    49,179,549        13,600,000              (46,124,833)     (57,866,594)                               (4,232,542)                    (62,099,136)         4,613,882,534  32,128,394    4,646,010,928       
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนส าหรับปี -                   -                 -                    -                           (272,905,528)   -                                             -                                -                       (272,905,528)   (12,052,666)   (284,958,194)         
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                 -                    -                           (3,384,421)       (535,649,279)                             (13,670,325)                  (549,319,604)       (552,704,025)   -                 (552,704,025)         
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                 -                    -                           (276,289,949)   (535,649,279)                             (13,670,325)                  (549,319,604)       (825,609,553)   (12,052,666)   (837,662,219)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 4,588,195,611  71,131,343    49,179,549        13,600,000              (322,414,782)   (593,515,873)                             (17,902,867)                  (611,418,740)       3,788,272,981  20,075,728    3,808,348,709       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 4,588,195,611  71,131,343    49,179,549        13,600,000              (322,414,782)   (593,515,873)                             (17,902,867)                  (611,418,740)       3,788,272,981  20,075,728    3,808,348,709       
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 5 -                   -                 -                    -                           (24,982,245)     -                                             -                                -                       (24,982,245)     -                 (24,982,245)           
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 4,588,195,611  71,131,343    49,179,549        13,600,000              (347,397,027)   (593,515,873)                             (17,902,867)                  (611,418,740)       3,763,290,736  20,075,728    3,783,366,464       
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนส าหรับปี -                   -                 -                    -                           (144,750,539)   -                                             -                                -                       (144,750,539)   (11,579,287)   (156,329,826)         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                   -                 -                    -                           20,946,923      137,026,559                               (4,968,254)                    132,058,305        153,005,228     43,066           153,048,294          
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                   -                 -                    -                           (123,803,616)   137,026,559                               (4,968,254)                    132,058,305        8,254,689         (11,536,221)   (3,281,532)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 4,588,195,611  71,131,343    49,179,549        13,600,000              (471,200,643)   (456,489,314)                             (22,871,121)                  (479,360,435)       3,771,545,425  8,539,507      3,780,084,932       

                                                                         (                                                  )

6 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

______________________________ กรรมการ

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : บำท)
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุน

ในตรำสำรทุนที่ก ำหนด
ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่ำ ส่วนเกนิทุน จัดสรรเพ่ือ ให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุิธรรม

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว หุ้นสำมัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม
งบกำรเงนิเฉพำะของบริษทั
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 4,588,195,611           71,131,343     49,179,549        13,600,000                83,336,422                (57,866,594)                                              4,747,576,331       
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนส าหรับปี -                              -                  -                     -                              (139,607,581)             -                                                            (139,607,581)         
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                  -                     -                              (3,384,421)                 (535,649,279)                                            (539,033,700)         
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                  -                     -                              (142,992,002)             (535,649,279)                                            (678,641,281)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 4,588,195,611           71,131,343     49,179,549        13,600,000                (59,655,580)               (593,515,873)                                            4,068,935,050       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 4,588,195,611           71,131,343     49,179,549        13,600,000                (59,655,580)               (593,515,873)                                            4,068,935,050       
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 5 -                              -                  -                     -                              (23,115,504)               -                                                            (23,115,504)           
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 4,588,195,611           71,131,343     49,179,549        13,600,000                (82,771,084)               (593,515,873)                                            4,045,819,546       
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนส าหรับปี -                              -                  -                     -                              (84,764,434)               -                                                            (84,764,434)           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                  -                     -                              21,955,240                137,026,559                                             158,981,799          
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                  -                     -                              (62,809,194)               137,026,559                                             74,217,365            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 4,588,195,611           71,131,343     49,179,549        13,600,000                (145,580,278)             (456,489,314)                                            4,120,036,911       

                                                                                                                                               (                                                       )

7 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก ำไรสะสม

______________________________ กรรมการ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : บำท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
ขาดทุนส าหรับปี (156,329,826)   (284,958,194)   (84,764,434)    (139,607,581)   
ปรับรำยกำรทีก่ระทบขำดทุนเป็นเงนิสดรับ (จ่ำย)
   ปรับปรุงค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ในขำดทุนส ำหรับปี

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (16,599,641)     (3,246,630)       (15,239,851)    (2,982,293)       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 138,466,793    112,455,760    90,284,147      70,952,863      
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 127,526           -                   -                  -                   
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (29,033,765)     24,657,781      -                  -                   
กลบัรายการ (ค่าเผ่ือ) การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -                   -                   (5,359,124)      22,245,864      
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,521,142)       20,523,022      (11,195,105)    20,523,022      
ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและเสียหาย (25,728,092)     21,572,214      (17,497,140)    12,730,068      
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (2,137,203)       (2,056)              (2,137,203)      (2,056)              
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 13,188             6,863,811        2,346               5,942,541        
ส ารองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 4,106,858        17,466,969      3,413,497        15,674,165      
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน (1,439,949)       -                   (1,486,183)      -                   
รายไดท้างการเงิน (290,912)          (170,655)          (707,428)         (245,379)          
ตน้ทุนทางการเงิน 68,296,525      69,468,986      36,140,548      40,363,488      
รายไดเ้งินปันผลรับ (15,571,200)     (23,356,827)     (15,571,200)    (23,356,827)     

   ปรับปรุงสินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพิม่ขึน้)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15,846,346      62,440,572      10,634,017      79,310,665      
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (15,416,049)     -                   (15,416,049)    -                   
สินคา้คงเหลือ 114,158,824    147,011,861    94,354,413      133,022,112    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,988,408)       (1,795,584)       (1,452,656)      7,419,503        
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 6,053,115        (15,249,572)     11,749,958      (15,238,572)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,372,743)       (932,192)          (4,372,743)      (932,192)          

   ปรับปรุงหนีสิ้นด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 152,566,158    (134,856,338)   113,862,727    (193,938,540)   
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 113,166,892    (36,987,366)     115,730,265    (40,197,530)     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,768,794        (4,270,177)       1,817,683        (4,751,333)       
จ่ายช าระประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (2,494,652)       (1,795,470)       (2,494,652)      (1,795,470)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (59,123)            -                   (59,123)           -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 340,588,314    (25,160,085)     300,236,710    (14,863,482)     
ดอกเบ้ียจ่าย (64,859,023)     (72,738,713)     (27,567,599)    (39,780,525)     
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (4,202,164)       (4,953,692)       (3,329,216)      (4,560,742)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 271,527,127    (102,852,490)   269,339,895    (59,204,749)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะของบริษัท

                                                                                                (                                                       )
______________________________ กรรมกำร



บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย : บำท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ (10,000,000)       -                      (10,000,000)       -                      
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                      -                      (33,918,384)       -                      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                      -                      9,860,963           -                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (302,106,825)     (73,710,780)       (301,124,166)     (30,603,208)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                      (70,000)              -                      (70,000)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,943,925           57,099                2,943,925           57,099                
เงินปันผลรับ 15,571,200         23,356,827         15,571,200         23,356,827         
ดอกเบ้ียรับ 290,912              170,655              632,874              245,378              

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (293,300,788)     (50,196,199)       (316,033,588)     (7,013,904)         

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9,766,296           300,789,629      15,359,579         176,584,651      
เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (100,809,433)     (180,000,000)     (83,709,433)       (111,600,000)     
ตน้ทุนการท ารายการกูย้มืเงิน (920,010)            -                      (920,010)            -                      
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 140,200,000      68,390,000         140,200,000      -                      
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ -                      (64,105,869)       -                      -                      
เงินสดรับเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                      (26,310,673)       
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (19,303,442)       (263,729)            (17,239,054)       (263,729)            

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 28,933,411         124,810,031      53,691,082         38,410,249         

7,159,750           (28,238,658)       6,997,389           (27,808,404)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (175,682)            31,997                -                      -                      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,984,068           (28,206,661)       6,997,389           (27,808,404)       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นปี 10,223,420         38,430,081         10,153,768         37,962,172         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 17,207,488         10,223,420         17,151,157         10,153,768         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด :
- ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 171,283,200      (669,561,599)     171,283,200      (669,561,599)     
- ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 29,188,437         (4,230,526)         28,959,258         (4,230,526)         
- ซ้ือสินทรัพยโ์ดยยงัไมไ่ดจ่้ายช าระ -                      32,283,467         -                      -                      
- โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13,384,365         -                      13,323,033         -                      
- โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 630,741              -                      630,741              -                      
- โอนสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพย์ 34,834,432         2,554,191           33,133,632         1,840,171           
- เช่าสินทรัพยร์ะหว่างปี 6,840,097           -                      5,668,202           -                      
- โอนปรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชก้บัหน้ีสินตามสญัญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ 100,917,632      -                      100,917,632      -                      
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
- ค่าเผ่ือผลขาดทุนเพ่ิมข้ึน 22,193,701         -                      22,193,701         -                      
- สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 177,475,818      -                      172,310,273      -                      
- เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง 1,881,778           -                      -                      -                      
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 175,382,584      -                      170,232,076      -                      
- ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนเพ่ิมข้ึน 3,000,000           -                      3,000,000           -                      
- ขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 24,982,245         -                      23,115,504         -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9                     

งบกำรเงนิเฉพำะของบริษทังบกำรเงนิรวม

______________________________ กรรมการ
                                                                                                                                             (                                                      )

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลีย่น
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บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 
 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทยเร่ิมแรก 
เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2505 หุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2534 และไดแ้ปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 ทะเบียนเลขท่ี 0107536001338 

 

บริษทัจดทะเบียนส านกังานและส านกังานสาขา รวมกนัทั้งหมด 3 แห่ง ดงัน้ี  
1) ส านกังานใหญ่: ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี 
2) ส านกังานสาขา (1): ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 99, 99/1-5 หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
3) ส านกังานสาขา (2): ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

 

1.2 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 
- ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ผลิตภณัฑ์ เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนคอนกรีต

ส าเร็จรูป ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ ผลิตภณัฑซี์เมนตพ์ิเศษ และพื้นคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิด
ไร้คาน 

- บริการเสาเขม็เจาะ 
- ผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง (เสาสปัน)  
- ผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ รวมทั้งใหบ้ริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภณัฑ์

ดงักล่าว 
- ธุรกิจเพื่อการลงทุน 
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1.3 เหตุการณ์ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัในระหวา่งปี 
 

เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควดิ-19 ซ่ึงเป็นไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ในช่วงปลายปี 2562 
รัฐบาลไทยไดป้ระกาศใชพ้ระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผล
บงัคบัใชว้นัท่ี 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยใหอ้ านาจเต็มกบันายกรัฐมนตรี
ในการก าหนดและใชน้โยบายในประเทศ ทั้งน้ี จึงมีมาตรการออกมาจ านวนมากเพื่อควบคุมการระบาด 
ประกอบไปดว้ย การควบคุมการเดินทาง การกกัตวั การปิดธุรกิจและถนน และการปิดเมืองในบางพื้นท่ี 
ซ่ึงมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้และบริการ ในขณะเดียวกนัก็มีการผอ่นปรนนโยบายการเงิน
และการคลงัเพื่อพยงุเศรษฐกิจ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ท่ีมีต่อธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
 

1) ผลกระทบต่อดา้นตลาดและลูกคา้ 
จากสถานการณ์เบ้ืองตน้ท าให้สถานการณ์ตลาดการก่อสร้างในภาพรวมชะลอตวัลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับส่วนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงโครงการอสังหาริมทรัพยแ์นวราบ 
อนัประกอบด้วย บ้านเด่ียวและทาวน์โฮมจะเป็นส่วนท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด เน่ืองจาก
จ านวนผูจ้องหรือผูซ้ื้อบา้นบางส่วนชะลอการตดัสินใจ บางส่วนยกเลิกการจอง และบางส่วน
ชะลอการรับมอบบา้นจากทางโครงการ เป็นเหตุให้ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่ปรับแผน
โดยท าการชะลองานหรือหยุดงานก่อสร้างในส่วนท่ียงัไม่ได้ด าเนินการ แมว้่าจะมีการจดัจา้ง
สัญญาก่อสร้างรับเหมาไปก่อนหน้าน้ีแล้วก็ตาม ซ่ึงในส่วนน้ีจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั
โดยตรงอนัเน่ืองมาจากเป็นกลุ่มฐานลูกคา้หลกั โดยกระทบทั้งในแง่การจดัจ าหน่ายสินคา้และ
รวมถึงงานบริการติดตั้งสินคา้หรือช้ินงานท่ีหน่วยงานก่อสร้างดงักล่าวในลกัษณะเดียวกนัเป็น
ห่วงโซ่อุปทาน 

 

2) ผลกระทบต่อดา้นการส่งมอบงานและการรับช าระหน้ีจากลูกคา้ 
อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ขา้งตน้ ท าให้ลูกคา้ของบริษทัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บเหมาหลกั ไดรั้บ
ผลกระทบการส่งมอบงาน การชะลองาน และการหยุดท างานชัว่คราวจากโครงการก่อสร้าง ลูกคา้
ส่วนใหญ่จึงมีการขอปรับแผนงานและการรับมอบงานกบักลุ่มบริษทั รวมถึงปรับแผนการช าระเงิน
ค่างวดงานท่ีกลุ่มบริษทัส่งมอบงานแลว้ตามสภาพตลาดท่ีชะลอตวัลง ส่งผลให้ทั้งยอดขายและ
ยอดส่งมอบงานลดลงทั้ง 2 ดา้น ในเวลาเดียวกนั 
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3) ดา้นกระบวนการงานขาย 
ดว้ยสถานการณ์และนโยบายภาครัฐเพื่อควบคุมการระบาดของโรค ท าให้ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั
ส่วนหน่ึงปรับเปล่ียนนโยบายและกระบวนการติดต่อกบัผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้หรือซัพพลายเออร์ 
โดยงดการนัดหมายให้เขา้พบ การติดต่อธุรกรรม การประชุมหารืองาน หรือกระทัง่การสรุป
โครงการในช่วง 2 เดือนท่ีผา่นมา (มีนาคม - เมษายน 2563) ท่ีส านกังานของลูกคา้เป็นการชัว่คราว 
รวมทั้งอุปสรรคดา้นการเดินทางเขา้พบลูกคา้ท่ีหน่วยงานก่อสร้างซ่ึงอยูต่่างจงัหวดัซ่ึงไม่สามารถ
เขา้พื้นท่ีไดโ้ดยสะดวก ส่งผลใหง้านขายส าหรับโครงการในปัจจุบนัและอนาคตบางส่วน ชะลอตวั
และลดลงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

 
2. การบริหารงานเพื่อการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของบริษทั 

 

แมว้า่กลุ่มบริษทัยงัคงมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่าและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควดิ-19 ซ่ึงเป็นผลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งปกติ เป็นผลใหส้ าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีผลขาดทุนส าหรับปีเฉพาะส่วนของบริษทั ในงบการเงินรวม 
จ านวน 144.75 ลา้นบาท และ 272.90 ลา้นบาท ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะของบริษทั จ านวน 84.76 
ลา้นบาท และ 139.61 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุน
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรสะสม ในงบการเงินรวม จ านวน 471.20 ลา้นบาท และ 322.41 ลา้นบาท ตามล าดบั และ
งบการเงินเฉพาะของบริษทั จ านวน 145.58 ลา้นบาท และ 59.65 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ี หน้ีสิน
หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน ในงบการเงินรวม จ านวน 772.82 ล้านบาท และ 402.12 ล้านบาท 
ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะของบริษทั  (สุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัย่อย) 
จ านวน 379.27 ลา้นบาท และ 69.60 ลา้นบาท ตามล าดบั ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้รับแผนการบริหารงาน
โดยการเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการขยายธุกิจ การปรับลดตน้ทุนการด าเนินงานท่ีส าคญัทั้งใน
ดา้นบุคลากรและประสิทธิภาพในการผลิต กลุ่มบริษทัยงัคงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินอย่าง
ต่อเน่ืองและเพียงพอกบัการขยายธุรกิจในอนาคตอนัใกลซ่ึ้งเช่ือมัน่ไดว้่ากลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย 
การแปลงบการเงินฉบบัน้ีเป็นภาษาอ่ืนใหย้ดึถืองบการเงินท่ีจดัท าข้ึนเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์

 

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาการรายงานปัจจุบนัและมี
ผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและปรับปรุงงบการเงิน ไดแ้ก่ 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน”  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน” (“TFRS 9”) 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” (“TFRS 16”) 

 

ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวและนโยบายการบญัชีใหม่เปิดเผย
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่
รวมถึงการตีความมาตรฐานและแนวปฏิบติัทางการบญัชี ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี
และงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี 
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ท่ียงัคงอยู่ในสถานการณ์ท่ีความไม่แน่นอนสูงอาจเป็นผลให้กลุ่มบริษทั
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจมากในการประมาณการ โดยก าหนดให้มีการผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชีส าหรับ
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่านั้น กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรน
ชัว่คราว ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยวธีิอยา่งง่ายตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลในอดีต ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 โดยไม่ได้น าข้อมูลคาดการณ์ในอนาคตท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 มาใชค้  านวน 
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาการรายงาน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการรายงานในงวดปัจจุบนัหรืออนาคต
และรายการคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทัใหญ่และ
บริษทัยอ่ยทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็น
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหวา่งกลุ่มบริษทัซ่ึงรวมถึงรายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
ของรายการระหวา่งกนัในกลุ่มบริษทัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ หากผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
ในสินทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายระหวา่งกนัมีการกลบัรายการในการจดัท างบการเงินรวม สินทรัพยด์งักล่าว
จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าในภาพรวมของกลุ่มบริษทั จ านวนเงินท่ีรายงานในงบการเงินของบริษทัยอ่ย
จะถูกปรับปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัย่อยท่ีซ้ือและขายในระหว่างปีจะรับรู้นับจาก
วนัท่ีมีการซ้ือและหยดุรับรู้ตั้งแต่วนัท่ีมีการขาย )ถ ้้ามี (  

 

กลุ่มบริษทัจดัสรรก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมของบริษทัยอ่ยระหวา่งส่วนของบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่อยูใ่นอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนของความเป็นเจา้ของ 

 

3.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
งบการเงินรวมน าเสนอโดยใชส้กุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัใหญ่ 

 

รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า
รายการท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

 

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินจะไม่ถูกปรับมูลค่า ณ วนัส้ินปี และจะใชร้าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า แปลงค่า
ยกเวน้ รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการโดยใช้

โดายติุธรรม ซ่ึงจะถูกแปลงค่ ยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีก าหนดมูลค่ายติุธรรม 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
ในงบการเงินของกลุ่มบริษทั สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการของบริษทัภายในกลุ่มท่ีมีสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด าเนินงานนอกเหนือจากสกุลเงินบาท จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทในการจดัท างบการเงินรวม 
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัภายในกลุ่มไม่มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 

 

ในการจดัท างบการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ี
รายงาน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียระหวา่งปี ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น หากมีการจ าหน่ายหน่วยงาน
ในต่างประเทศ รายการผลต่างจากการแปลงค่าสะสมที่เก่ียวขอ้งที่รับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูก
จดัประเภทไปยงัก าไรขาดทุนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย 

 

3.4 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสถานการณ์ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยก าหนดล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
 หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถอา้งอิง
 หรือเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งน ามาใชก้บัสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

3.5 รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน 2 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์คอนกรีต
ส าเร็จรูป และผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึงสูงพิเศษ ในการก าหนดส่วนงานด าเนินงาน ผูบ้ริหารพิจารณา
จากกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั (โปรดดูหมายเหตุ 25) 
 

แต่ละส่วนงานด าเนินงานมีการบริหารงานแยกจากกนัโดยมีวิธีการตลาดและขอ้มูลอ่ืนท่ีแตกต่างกนั 
รายการโอนระหวา่งส่วนงานทั้งหมดเป็นราคาตลาดซ่ึงอา้งอิงจากลูกคา้ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนักบั
การขายสินคา้นั้น 
 

ส าหรับวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัใช้นโยบายในการวดัมูลค่าเดียวกนักบัที่ใชใ้น
งบการเงินน้ี 
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3.6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มกบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

3.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการรับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงิน
ที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ ซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินที่เก็บแทนบุคคล
ที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณวดัมูลค่า รายไดรั้บรู้ 
ณ เวลาใด เวลาหน่ึง หรือตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือกลุ่มบริษทัปฏิบติัตามภาระผูกพนัเสร็จส้ินโดยการโอน
สินคา้หรือบริการตามสัญญาใหก้บัลูกคา้ 

 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปและลวดแรงดึงสูงพิเศษ 
รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ในกรณี
ที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจ านวนที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้
จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต (ถา้มี) 
 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปพร้อมบริการท่ีเกี่ยวข้อง 
รับรู้เมื่อลูกคา้มีอ  านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้พร้อมให้บริการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การติดตั้ง การตอก เป็นตน้ ใหก้บัลูกคา้และลูกคา้ยอมรับผลการทดสอบการใชสิ้นคา้
หลงัการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวน
ที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายได้
ท่ีรับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูล
ในอดีต (ถา้มี) 

 

สัญญาก่อสร้างและบริการ 
สัญญาก่อสร้าง เช่น เสาเขม็เจาะ เป็นตน้ สัญญาบริการ เช่น ค่าเจาะส ารวจ เป็นตน้ 
 

สัญญาก่อสร้างและบริการประกอบด้วยจ านวนรายได้เม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาซ่ึงรวมถึง
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงงานตามสัญญา 
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เม่ือกลุ่มบริษทัสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างและบริการตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ กลุ่มบริษทั
จะรับรู้รายไดค้่าก่อสร้างและบริการและตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาก่อสร้างและบริการ 
โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างและบริการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายได้
ตามสัญญาก่อสร้างวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือท่ีคา้งรับ 
 

รายไดจ้ากงานก่อสร้างและบริการ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยใชว้ธีิการส ารวจงานท่ีไดท้  าแลว้ 
 

เมื่อกลุ่มบริษทัไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างและบริการตามสัญญาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายไดค้่าก่อสร้างไม่เกินกว่าตน้ทุนการก่อสร้างหรือบริการท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็น 
ไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน และรับรู้ตน้ทุนการก่อสร้างและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด
เป็นค่าใชจ่้าย 
 

ในแต่ละสถานการณ์ เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการก่อสร้างและบริการทั้งส้ินจะสูงกว่า
รายไดค้่าก่อสร้างและบริการทั้งส้ิน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายทนัที
ในก าไรขาดทุน 
 

รายการคา้งรับจากลูกคา้ค่าก่อสร้างและบริการส าหรับสัญญาทั้งหมดท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
บริการ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งก าไรหรือขาดทุนท่ีเกินกวา่ผลงานท่ีไดเ้รียกช าระไปแลว้ 
แสดงรายการในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึง รายไดค้า้งรับท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระ แสดงรายการ
เป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจาก สัญญา  ”ส่วน เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ส าหรับสัญญาทั้งหมดท่ีอยู่ระหวา่ง
การก่อสร้างและบริการท่ีมีมูลค่าของเงินท่ีไดรั้บเกินกวา่มูลค่าตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและก าไรหรือขาดทุน
จากงานก่อสร้าง แสดงรายการเป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา”  
 

เม่ือตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าตน้ทุนท่ีบนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จ 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการส่วนเกินดงักล่าวเป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา ”ภายใตสิ้นทรัพย์
หมุนเวียน ในทางกลบักนั เม่ือตน้ทุนท่ีบนัทึกตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จสูงกว่าตน้ทุน
งานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการส่วนเกินดงักล่าวเป็น “ค่าใชจ่้ายงานก่อสร้างคา้ง จ่าย ”
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีน 
 

รายได้ค่าเช่า 
รายไดค้่าเช่ารับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามอายสุัญญาเช่า 

 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณี
เงินปันผลท่ีจะไดรั้บจากบริษทัจดทะเบียนจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 
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ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดด้ว้ยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเม่ือมีอ านาจควบคุมในสินคา้และบริการ 
 

3.8 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขจ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานาน
ในการเตรียมพร้อมเพื่อใหน้ าสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือน าไปขาย ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งงวดเม่ือเกิดรายการและแสดงรายการในตน้ทุนทางการเงิน 
 

3.9 ภาษีเงินได ้
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในก าไรขาดทุน ซ่ึงประกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัซ่ึงไม่ไดบ้นัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือตรงเขา้ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัค านวณอตัราภาษีและกฏหมายภาษีอากรท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน (Liability Method) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ขาดทุนสะสมทางภาษี
หรือผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีจะสามารถหกักบัก าไรทางภาษีในอนาคตได ้โดยกลุ่มบริษทั
ประเมินจากการประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตปรับปรุงด้วยรายได้และค่าใช้จ่าย
ตอ้งหา้มทางภาษีและขอ้จ ากดัโดยเฉพาะของการใชข้าดทุนและเครดิตทางภาษี 
 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยทัว่ไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะไดรั้บยกเวน้ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
 

3.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงมี(ซ่ึงไม่ได้ใช้เป็นหลกัประกนั) และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอน 
ความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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3.11 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกตามราคาท่ีตกลงกันอย่างไม่มีเง่ือนไขซ่ึงไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ส่วนประกอบทางการเงินดงักล่าวจะรับรู้ดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ลูกหน้ีดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
สุทธิดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

กลุ่มบริษทัเลือกวิธีการอย่างง่ายในการวดัผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
เพื่อประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยมีการจดัประเภทลกัษณะของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตและประสบการณ์ในอดีต 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากประวติัการจ่ายช าระหน้ีของรายได้ส าหรับ
ระยะเวลา 24 เดือน ก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อตัราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดว้ยผลกระทบ
ของสภาพการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่อความสามารถใน
การช าระหน้ีของลูกคา้ 
 

กลุ่มบริษทัเลือกปรับปรุงผลกระทบสะสมเก่ียวกบัการด้อยค่าจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน ”เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบัขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

3.12 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือไดแ้ก่ วตัถุดิบ วสัดุ งานบริการระหวา่งท า และสินคา้ส าเร็จรูป แสดงในราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประเภท วตัถุดิบ วสัดุ และสินคา้ส าเร็จรูป ค านวณโดยใชว้ธีิเขา้ก่อน - ออกก่อน 
ส่วนงานบริการระหว่างท าค านวณโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ 
ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ี และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ไดร้วมการปันส่วนของค่าใชจ่้าย
ในการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ประเมินจากราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติ หกัดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีจ  าเป็นในการผลิตต่อและขาย 
 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลงจะถูกบนัทึกส าหรับสินคา้เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและ
คา้งนาน 
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3.13 เงินลงทุนและสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 
 

1) การจดัประเภทรายการ 
 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน โดยมีการวดัมูลค่าดงัน้ี 
- วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมทั้งผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและก าไรขาดทุน และ 
- วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัลกัษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการบริหารจดัการทางการเงิน
และตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

ส าหรับสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนหรือก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อการคา้ กลุ่มบริษทัจะเลือกวา่จะบนัทึกรายการ
เงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือไม่ ณ วนัรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก 
 

2) การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
 

การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทั
มีข้อผูกมดัท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินตดัรายการเม่ือสิทธิท่ีจะได้รับ
กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือกลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินแลว้ 
 

3) การวดัมูลค่า 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการสินทรัพยท์างการเงินเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินไม่ไดว้ดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการท ารายการซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงิน ส่วนตน้ทุนการท ารายการของสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน 
 

4) การดอ้ยค่า 
 

กลุ่มบริษทัประเมินผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของเงินลงทุนในหน้ีท่ีแสดงมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ยขอ้มูลคาดการณ์
ในอนาคต โดยมีการประเมินการดอ้ยค่าเม่ือความเส่ียงทางดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าภายหลงัเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
เลือกแสดงรายการก าไรขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจาก
เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อผนึกก าลงัในการด าเนินงานไดดี้ยิ่งข้ึน โดยไม่จดัประเภทก าไรขาดทุน
จากมูลค่ายุติธรรมไปยงังบก าไรขาดทุนในภายหลงัจนกวา่จะมีการตดัรายการเงินลงทุน เงินปันผล
จากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนรับรู้เป็น
รายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (การกลบัรายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า) ของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่ได้
แสดงรายการแยกจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมอ่ืน 

 

3.14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั บนัทึกบญัชีดว้ย
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม  
 

ในงบการเงินรวม บริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัโดยรับรู้
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนหลงัการไดม้าส าหรับส่วนท่ีเป็นของบริษทัและรายการเคล่ือนไหวของ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบั
หรือเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ บริษทัจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
ดงักล่าวเป็นภาระผกูพนัตามส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึก
ในงบก าไรขาดทุน 
 

3.15 การเช่าสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าสินทรัพย ์โดยก าหนดเป็นระยะเวลาการเช่าคงท่ีซ่ึงสามารถต่ออายสุัญญาได ้
สัญญาประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีเป็นการเช่าและไม่ใช่การเช่า กลุ่มบริษทัมีการปันส่วนมูลค่า
องคป์ระกอบตามสัญญาดว้ยราคาเอกเทศ 
 

ระยะเวลาการเช่ามีการเจรจาต่อรองรายสัญญาซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั สัญญาเช่าไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
นอกจากการท่ีผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิประโยชน์ท่ีมีหลกัประกนัเป็นสินทรัพยท่ี์เช่า 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบไปดว้ยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ 
- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรที่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่กลุ่มบริษทัจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิ
เลือกนั้น และ 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทั
จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า หากอตัรานั้น
สามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถก าหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัตอ้งใช้อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืม
เงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 
- จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก  
- การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิม
มีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

- ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทั และ 
- ประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนส าหรับกลุ่มบริษทัในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไว ้ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

 

ตน้ทุนการร้ือถอน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระค่าร้ือถอนในอนาคต
โดยใชอ้ตัราคิดลดอา้งอิงอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตดัจ าหน่ายราคาทุนสุทธิจาก
มูลค่าคงเหลือตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยมี์ดงัต่อไปน้ี 

 

  ปี 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  4 
ยานพาหนะ  5 - 6 

 

กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” โดยปรับปรุงยอดยกมาของขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
รายการสินทรัพยท่ี์เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินจนถึงปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน 
ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน ไม่มีการก าหนดอายกุารใหป้ระโยชน์และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน 
 

อาคารและอุปกรณ์ 
อาคารและอุปกรณ์รับรู้ราคาเร่ิมแรกดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือหรือผลิตประกอบดว้ยตน้ทุนทางตรงท่ีสามารถ
ปันส่วนให้กบัสินทรัพยเ์พื่อท าให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้
ตามท่ีประสงค์ของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อาคารและอุปกรณ์ถูกวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้
รายการดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า ถา้มี( ) 
 

ค่าเส่ือมราคา 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนสุทธิดว้ยมูลค่าคงเหลือตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย ์อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณมีดงัต่อไปน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี 

 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและสินทรัพยท่ี์ยงัไม่พร้อมใชง้าน 
 

การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์มีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นผลต่างระหวา่งผลตอบแทนท่ีไดจ้าก
การจ าหน่ายและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอ่ืน 

 

3.17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดั แสดงในราคาทุน 
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายใน 
งบก าไรขาดทุน ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-30 ปี 

 

3.18 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย 
- ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั แสดงดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในการท ารายการ 
ไม่มีการก าหนดอายกุารใหป้ระโยชน์และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ไม่ไดใ้ช้ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั วดัมูลค่าเร่ิมแรก
ดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้ดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 
โดยค านวณดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ 

 

3.19 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ส าหรับวตัถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์จะถูกจดักลุ่มในระดับท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับท่ีเป็นอิสระอย่างมาก (หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) เป็นผลให้
สินทรัพยบ์างรายการมีการทดสอบการดอ้ยค่าในแต่ละสินทรัพยแ์ละบางรายการทดสอบในระดบั
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 

สินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสดจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือมี
การเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีบ่งช้ีไดว้า่มูลค่าตามบญัชีอาจไม่สามารถไดรั้บคืนได ้
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เท่ากบัส่วนเกินของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงเป็นมูลค่าที่สูงกว่าของมูลค่ายุติธรรม
หักด้วยตน้ทุนในการจ าหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น การระบุมูลค่าจากการใช้ 
ผูบ้ริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและ
ปรับด้วยอัตราการคิดลดเพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดดังกล่าว ข้อมูลท่ีใช้ใน
กระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นขอ้มูลประมาณการที่ไดร้ับการอนุมตัิล่าสุดจากกลุ่มบริษทั 
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แต่ไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างในอนาคต 
หรือจากการปรับปรุงหรือท าใหสิ้นทรัพยน์ั้นดีข้ึน ปัจจยัในการคิดลดจะแยกเป็นแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดเพื่อให้สะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าเงินตามเวลา
และความเส่ียงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย ์
 

สินทรัพยท์ั้งหมดที่มีการประเมินใหม่ในภายหลงัว่ามีขอ้บ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนอาจไม่จ  าเป็นตอ้งมีอยู ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกกลบัรายการหากสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นมีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
 

3.20 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นแสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียน เวน้แต่มีเงื่อนไขการจ่ายช าระ
เกินกวา่ 12 เดือนหลงัรอบระยะเวลาการรายงาน รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ
วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

3.21 เงินกูย้มื 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิด้วยต้นทุนการท ารายการท่ีเกิดข้ึน และวดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างใด ๆ ระหวา่งเงินกูท่ี้ไดรั้บ (สุทธิจากตน้ทุนการท ารายการ) 
กบัจ านวนท่ีไถ่ถอน รับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูย้ืมโดยการใช้วิธีอตัราดอกเบ้ีย
ที่แทจ้ริง ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวงเงินกูย้ืมรับรู้เป็นตน้ทุนการท ารายการของเงินกูย้ืม
บางส่วนหรือทั้งหมดของวงเงินกูย้ืมที่จะเบิกใช้ ในกรณีน้ี ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบนัทึกเป็น
การจ่ายล่วงหน้าไวจ้นกระทัง่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืม หากไม่มีหลกัฐานท่ีเป็นไปได้ว่าเงินกู้ยืม
บางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกเบิกใช ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ส าหรับ
การบริการสภาพคล่องและตดัจ าหน่ายตลอดระยะเวลาของวงเงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้ืมจะถูกตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะเม่ือภาระผกูพนัท่ีระบุในสัญญาไดมี้
การปฏิบติัตามแลว้ หรือยกเลิก หรือส้ินสุดแลว้ ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ทางการเงินที่ส้ินสุดลงหรือที่ไดโ้อนให้กบักิจการอ่ืนและส่ิงตอบแทนที่จ่ายซ่ึงรวมถึงสินทรัพย์
ที่ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีไดรั้บมา รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเป็นรายไดอ่ื้นหรือตน้ทุน
ทางการเงิน 
 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีสิทธิอยา่งไม่มีเงื่อนไขที่จะจ่าย
ช าระหน้ีนานกวา่ 12 เดือนหลงัจากรอบระยะเวลาการรายงาน 

 



___________________________กรรมการ  
    (                                               ) 26 

 

3.22 ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
กลุ่มบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนเพิ่มใหก้บัพนกังานท่ีมีอายกุารท างานครบ 10 ปี จ  านวน 
4,000 บาท ครบ 15 ปี จ  านวน 8,000 บาท ครบ 20 ปี จ  านวน 12,000 บาท ครบ 25 ปี จ  านวน 16,000 บาท 
และครบ 30 ปี จ  านวน 20,000 บาท ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังานจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 
ผลก าไรและขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเมื่อ
เกิดรายการ 
 

ผูบ้ริหารประมาณภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวเป็นรายปีโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้และโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้
กลุ่มบริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงก าหนดให้พนักงานและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเขา้
กองทุน โดยท่ีสินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และบริหารโดย
ผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่ไดร้ับอนุญาต กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามกฏหมายหรือ 
ภาระผูกพนัจากการอนุมานที่ตอ้งจ่ายเงินสมทบอีกกลุ่มบริษทัรับรู้รายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่าย
ในงวดท่ีไดรั้บบริการจากพนกังาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฏหมายท่ีตอ้งจ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงานให้พนักงานโดย
อา้งอิงจากระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดทา้ย ซ่ึงหน้ีสินโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผูกพนั
ของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ผูบ้ริหารประมาณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นรายปีโดยผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระทางคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงอา้งอิงจากอตัราการข้ึนเงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของ
พนกังาน และอตัราการมรณะ ปัจจยัในการคิดลดอา้งอิงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล
ไทย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเง่ือนไขของพนัธบตัรรัฐบาลตอ้งสอดคล้องกบั
เง่ือนไขของภาระผูกพนัของผลประโยชน์หลงัออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบก าหนด
ไวใ้กลเ้คียงกบัก าหนดช าระของหน้ีสินดงักล่าว 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) 
ท่ีเกิดจากการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานแสดงรายการไวใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและโอนเขา้โดยตรงไปยงัก าไรสะสม 
 

3.23 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

หุน้สามญัแสดงดว้ยราคาพาร์ของหุน้ ณ วนัท่ีออกหุน้ 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นประกอบดว้ยส่วนเกินที่ไดรั้บจากการออกหุ้นสามญัตน้ทุนทางตรงที่เก่ียวขอ้ง
ในการออกหุน้ถูกหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สุทธิจากภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ย 
- ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้โดยตรงผา่นก าไรสะสม 

- ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน
จะถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมประกอบดว้ยก าไร (ขาดทุน) งวดปัจจุบนัและก าไร (ขาดทุน) สะสมงวดก่อน 
 

รายการทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนของเจา้ของของบริษทัใหญ่จะบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

เงินปันผลคา้งจ่ายท่ีจดัสรรจากส่วนของผูถื้อหุ้นแสดงรายการในหน้ีสินอ่ืนเม่ือเงินปันผลไดรั้บอนุมติั
ในการประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษทัก่อนวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

3.24 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหวา่งปี 
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3.25 ประมาณการหน้ีสิน สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ประมาณการหน้ีสินในการประกนัสินคา้ ขอ้พิพาท สัญญาท่ีไม่สามารถบอกเลิกได ้หรือขอ้เรียกร้องอ่ืน
ท่ีตอ้งรับรู้ เม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัทางกฏหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานในปัจจุบนัซ่ึงเป็น
ผลจากเหตุการณ์ในอดีต ท าให้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนันั้นและจ านวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี หน้ีสินดงักล่าวยงัมีจงัหวะเวลาหรือความไม่แน่นอนของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ 
 

ประมาณการหน้ีสินจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษทัจะรับรู้เม่ือมีรายละเอียดของแผนการปรับ
โครงสร้างท่ีมีอยู่อย่างเป็นทางการแลว้เท่านั้น และผูบ้ริหารมีการส่ือสารแผนดงักล่าวในภาพรวม
ซ่ึงมีผลกระทบต่อหรือเร่ิมมีการน าไปใช ้กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับขาดทุนจาก
การด าเนินงานในอนาคต 
 

ประมาณการหน้ีสินวดัมูลค่าดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีตอ้งน าไปจ่ายช าระภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนั โดยอา้งอิงจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือท่ีสามารถหาได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงรวมถึง
การพิจารณาความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผูกพนัในปัจจุบนัดว้ย ประมาณการ
หน้ีสินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัเม่ือมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจ านวนประมาณการ
หน้ีสินนั้นอยา่งมีสาระส าคญั 
 

การชดเชยซ่ึงกลุ่มบริษทัมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอนจากบุคคลท่ีสาม กลุ่มบริษทัจะรับรู้
รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ไม่มีการรับรู้หน้ีสินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลจากภาระผกูพนัในปัจจุบนั 
 

4. การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและก าหนดขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการรับรู้
และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 

ดุลยพินิจท่ีส าคัญของผู้บริหาร 
ดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมี
สาระส าคญัต่องบการเงินมีดงัน้ี 
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การรับรู้รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างและบริการ 
การรับรู้รายไดต้ามสัญญาก่อสร้างตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญัในการก าหนดผลของงานท่ีเกิดข้ึนจริง
และประมาณการตน้ทุนเพื่อใหง้านก่อสร้างและบริการแลว้เสร็จ 
 

การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการท าก าไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษทัท่ีน ามาหกักบัผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีไดแ้ละขาดทุนสะสมทางภาษีท่ี
สามารถน ามาใชไ้ด ้
 

ความไม่แน่นอนของประมาณการ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัในการรับรู้และวดัมูลค่า
ของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย มีดงัน้ี ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัอาจแตกต่างจากท่ีเคย
ประมาณการไว ้
 

ลูกหน้ี 
กลุ่มบริษทับนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้
อนัเกิดมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี โดยค านวณจากประวติัการจ่ายช าระหน้ีเพื่อ
หาอตัราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยผลกระทบของสภาพการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ซ่ึงอาจแตกต่างจากผลท่ีเกิดข้ึนจริง
ในภายหลงั 
 

สินคา้คงเหลือ 
ผูบ้ริหารประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือโดยอา้งอิงจากหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือท่ีสามารถ
หาได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินคา้คงเหลือดงักล่าวอาจไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยีหรือ
การเปล่ียนแปลงของตลาดในอนาคตซ่ึงอาจท าใหร้าคาขายปรับลดลงอีกในอนาคต 
 

อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้
ผูบ้ริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน จากการประมาณการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์

 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ในการประเมินการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยที์่
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใชอ้ตัราคิดลด ในการคิดลด
กระแสเงินสดดงักล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานในอนาคตและการก าหนดอตัราคิดลด 
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ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 
ผูบ้ริหารประมาณการภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังานโดยอา้งอิงเกณฑ์พื้นฐานจ านวนมากใน
การก าหนดสมมติฐาน เช่น มาตรฐานของอตัราเงินเฟ้อ อตัราการตาย อตัราการคิดลด และการคาดการณ์
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อจ านวนของภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานรายปี 

 
5. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มีผลให้กลุ่มบริษทั
เลือกปรับปรุงยอดยกมาของขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลท่ีใช้ใน
การเปรียบเทียบใหม่ ผลกระทบต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 นโยบาย 

การบญัชีเดิม TFRS 9 
 

TFRS 16 
นโยบาย 

การบญัชีใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  420,595   (15,335)  -     405,260  
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน   86,532   (7,193)  -     79,339  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  7,272   -     55,956   63,228  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  192,420   (1,882)  -     190,538  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (4,769)  -     (60,240)  (65,009) 
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน  -     -     (3,149)  (3,149) 
ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  439,358   24,410   7,433   471,201  
     

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ตน้ทุนขายและบริการ  1,580,466   -     (17,151)  1,563,315  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (144,482)  6,859   (2,718)  (140,341) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (65,148)  -     (3,148)  (68,296) 
ขาดทุนส าหรับปี  (140,172)  6,859   (23,017)  (156,330) 
     

ขำดทุนต่อหุ้น (บำท)     
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (0.02382)  0.00127   (0.00426)  (0.02682) 

 
 
 



___________________________กรรมการ  
    (                                               ) 31 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
(หน่วย : พนับาท) 

 นโยบาย 
การบญัชีเดิม TFRS 9 

 
TFRS 16 

นโยบาย 
การบญัชีใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  353,620   (10,998)  -     342,622  
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  80,824   (2,856)  -     77,968  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  6,099   -     52,752   58,851  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (5,205)  -     (55,243)  (60,448) 
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน  -     -     (3,149)  (3,149) 
ขาดทุนสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร  126,086   13,854   5,640   145,580  

     

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ตน้ทุนขายและบริการ  (1,235,821)  -     (16,274)  (1,252,095) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  (117,515)  11,196   (1,633)  (107,952) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (33,295)  -     (2,845)  (36,140) 
ขาดทุนส าหรับปี  (75,208)  11,196   (20,752)  (84,764) 

     

ขำดทุนต่อหุ้น (บำท)     
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  (0.01393)  0.00207   (0.00384)  (0.01570) 
 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
- กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนตามวิธีการ
อย่างง่ายในการวดัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน” 

- กลุ่มบริษทัรับรู้สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและยานพาหนะซ่ึงเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง “สัญญาเช่า” 

 

ผลกระทบต่อขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (322,415)  (59,656) 
รายการปรับปรุงขาดทุนสะสม (24,983)  (23,115) 
ขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (347,398)  (82,771) 
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นอกจากน้ี การใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ยงัมีผลให้มีการจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
บางรายการเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการรับรู้และการตดัรายการ 
ซ่ึงมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

รายการบญัชี นโยบายการบญัชีเดิม นโยบายการบญัชีใหม่ ผลกระทบ 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
- เงินให้กูแ้ละเงินกูย้มื 

 

บนัทึกดว้ยราคาทุน บนัทึกดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ไม่มี 

เงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขาย 
แสดงรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
บนัทึกผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน 
ผลก าไรขาดทุนจะถูกจดัประเภท
เขา้งบก าไรขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด 
ให้วดัมูลค่าด ้วยมูลค่าย ุต ิธรรม
ผ ่านก า ไรขาดท ุน เบ ็ด เสร็จ อื ่น 
แสดงรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ก า ร เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
บนัทึกผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลก าไร
ขาดทุนจะรับรู้โดยตรงไปยงัก าไร
สะสม 
 

การเปล่ียนแปลงช่ือบัญชีและจัดประเภท
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมจากภายใต้ “รายการท่ีอาจถูกจัด
ประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั” มาเป็น ภายใต ้“รายการท่ีจะไม่ถูก
จดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบการเงินงวดก่อนอยา่งมีนยัส าคญั 
 

6. ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย 
 

6.1 ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทั 
 

งบการเงินรวมน้ีประกอบดว้ยบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 

    สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   
บริษทัยอ่ย  จดัตั้งในประเทศ  2563  2562  ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั  ไทย  99.99  99.99  ผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึงสูง ชั้น
คุณภาพพิเศษ 

General Engineering Mauritius Limited  Mauritius  99.99  99.99  ธุรกิจเพ่ือการลงทุน 
บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
   อินดสัทรีส์ จ  ากดั 

 ไทย  82.50  82.50  ผลิตและจ าหน่ายเสาเข็มคอนกรีต
อดัแรงหล่อส าเร็จรูป 

 

บริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือ
กิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ใน
งบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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6.2 บริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
 

บริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท) 
 สดัส่วนการถือของส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (ร้อยละ) 
ขาดทุนเบด็เสร็จจดัสรรให้ 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ  านาจควบคุมสะสม 

บริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
   อินดสัทรีส์ จ  ากดั 17.50 17.50 

 
(11,536) 

 
(12,053) 

 
8,539 

 
20,076 

 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 17.50  17.50 
สินทรัพยห์มุนเวียน 18,042  74,499 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 96,724  577,775 
หน้ีสินหมุนเวียน (43,573)  (180,492) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (62,560)  (357,067) 
สินทรัพย์สุทธิ 8,633  114,715 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ (94)  - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,539  20,076 
  

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ขาดทุนส าหรับปี (66,166)  (68,874) 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 246  - 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (65,920)  (68,874) 
    

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (11,579)  (12,053) 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 43  - 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม (11,536)  (12,053) 
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   (หน่วย : พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
งบกระแสเงนิสด    
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (9,656)  (78,293) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (29,584)  (30,144) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  39,197  108,051 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (43)  (386) 

 
7. เงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

    สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   
กิจการร่วมคา้  จดัตั้งในประเทศ  2563  2562  ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน)  ไทย  32.65  32.65  รับเหมาก่อสร้างและใหบ้ริการติดตั้งระบบ 
 

บริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นบริษทัท่ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัของบริษทั โดยบริษทัมีอ านาจในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัร่วมดงักล่าวแต่ไม่ถึง
ระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว โดยการลงทุนในบริษทัร่วมมีความส าคญั
เชิงกลยทุธ์ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัร่วม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,473,509  1,598,902 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 272,455  245,419 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,463,496)  (1,531,907) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (54,336)  (43,164) 
สินทรัพย์สุทธิ 228,132  269,250 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ข้อมูลเพิม่เตมิ    
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียน 104,908  65,403 
- หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ี
หมุนเวียนอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียน (968,282) 

 
(963,333) 

- หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหน้ีการค้าและ
เจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยู่ใน
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (54,336) 

 

(40,164) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
รายได ้ 2,113,473  1,809,989 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (31,723)  (47,041) 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน (3,631)  4,992 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 35,355  (42,049) 
     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (11,612)  (10,586) 
รายไดด้อกเบ้ีย 6,639  18,423 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (26,117)  (40,612) 
ค่าใชจ่้ายทางภาษี (59,669)  (13,130) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________กรรมการ  
    (                                               ) 36 

 

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้ใน
งบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 2563  2562 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 228,132  269,250 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 178,728  58,202 
สุทธิ 406,860  327,452 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทั แมคทริค 
   จ  ากดั (มหาชน) (ร้อยละ) 

 
32.65 

  
32.65 

ค่าความนิยม  83,322  83,322 
รายการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชี (25,624)  (24,551) 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 190,538  165,684 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม 
 

7.2 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
 

    สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   
กิจการร่วมคา้  จดัตั้งในประเทศ  2563  2562  ลกัษณะธุรกิจ 

Wisdom Tree Investment (S) 
   PTE. Limited 

  
สิงคโปร์ 

  
45.00 

  
45.00 

  
กิจการท าธุรกรรมลงทุนในต่างประเทศ 

 

Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited ร้อยละ 100 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศเมียนมาร์ เพื่อผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณ โดยมี
ทุนด าเนินการจ านวน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ การรับรู้ส่วนไดเ้สียของ Wisdom Tree Investment (S) 
PTE. Limited ในงบการเงินรวมไดร้วมผลการด าเนินงานของ Millcon Thiha GEL Limited แลว้ 
โดยการลงทุนในการร่วมคา้มีความส าคญัเชิงกลยทุธ์ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

 

การร่วมการงาน 
สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผูร่้วมทุนตั้งแต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรม
ท่ีจดัตั้งข้ึน การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอย่างเป็น
เอกฉนัทจึ์งจะถือวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของค านิยามวา่การควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่
ในรูปแบบของการด าเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัสิทธิและภาระผูกพนั 
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ของผูร่้วมทุน โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเง่ือนไข
ของขอ้ตกลงท่ีผูร่้วมทุนตกลงกนั รวมทั้งขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
หากในขอ้ก าหนดผูร่้วมทุนมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมงาน การร่วมงานดงักล่าวถือเป็น
การร่วมคา้ ส่วนการด าเนินงานร่วมกนันั้นผูร่้วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผกูพนัในหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมงานนั้น 

 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของการร่วมคา้ สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
สินทรัพยห์มุนเวียน 145,205  218,045 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 394,133  408,293 
หน้ีสินหมุนเวียน (271,859)  (366,245) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (40,588)  (25,023) 
สินทรัพย์สุทธิ 226,891  235,070 
ขอ้มูลเพ่ิมเติม    
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียน 31,571  40,931 
- หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) ท่ีรวมอยูใ่นหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 
(40,588) 

  
(25,023) 

    
 (หน่วย : พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
รายได ้ 346,755  307,490 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 2,472  (71,104) 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2,472  (71,104) 
    
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,768  12,327 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 14,514  13,490 
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กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนได้เสียของการร่วมคา้ที่รับรู้ใน
งบการเงินรวม 
 (หน่วย : พนับาท) 
 2563  2562 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 226,891  235,070 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 45  45 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 102,101  105,781 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากการร่วมคา้ 
 

8. รายการบญัชีกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีที่ส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถ้ือหุ้นและหรือกรรมการร่วมกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีจึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่าน้ี
ตามมูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกนัระหว่างบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมูลฐานท่ีใชบ้างกรณี
อาจแตกต่างจากมูลฐานท่ีใชส้ าหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ จดัตั้งในประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัทย่อย   
บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่โดยตรง 
General Engineering Mauritius Limited Mauritius เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่โดยตรง 
บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ  ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่โดยตรง 
   

บริษัทร่วม   
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) ไทย ถือหุ้นโดยตรง 
   

กิจการร่วมค้า   
Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  สิงคโปร์ กิจการร่วมคา้ 
บริษทั มิลคอน ติฮา จีอีแอล จ ากดั เมียนมาร์ บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 
   

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ไทย กิจการท่ีบริษทัลงทุน 
บริษทั ซนัเทคเมทลัส์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการท่ีบริษทัลงทุน 
บริษทั มิลลค์อนบูรพา จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการท่ีบริษทัลงทุน 
บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการท่ีบริษทัลงทุน 
Millcon Thiha Limited เมียนมาร์ บริษทัยอ่ยของกิจการท่ีบริษทัลงทุน 
บริษทั สหร่วมวสัดุก่อสร้าง จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ยของกิจการท่ีบริษทัลงทุน 
กิจการร่วมคา้ ไอบีซีไอ - แมคทริค ไทย กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม 
กิจการร่วมคา้ เทพมงคลสุโขทยั - ไฮมีเดีย ไทย กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม 
Nippon Concrete Industries Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
   

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกัน   
กรรมการและผูบ้ริหาร ไทย ผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
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รายการบญัชีท่ีส าคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  ส าหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการก าหนดราคา 2563 2562 2563 2562 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
รายไดจ้ากการขายและบริการ ราคาตลาด - - - 259 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 5,000 5,000 
รายไดค่้าบริการอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 9,323 11,225 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี - - 670 144 
ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี - - 8,564 10,571 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาด - - 81,885 135,336 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปและบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 123 45,883 
      

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดจ้ากการขายและบริการ ราคาตลาด 7,515 1,838 1,006 1,838 
รายไดค่้าบริการอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั - 1,015 - 1,015 
ค่าก่อสร้าง ราคาตามสัญญา - 401 - - 
ค่าเคร่ืองจกัร ราคาตลาด - 428 - - 
      

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร      
ผลประโยชน์ปัจจุบนั  38,098 37,132 27,868 26,107 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  1,532 1,266 846 1,189 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  8 - 2 - 

รวม  39,638 38,398 28,716 27,296 

      
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขายและบริการและอ่ืนๆ ราคาตลาด - 199 - 199 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาตลาด 116,050 34,409 19,379 16,265 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนี้กำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  22,831  20,493 
บริษทัร่วม 3,036  1,870  2,946  1,870 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 63  -  63  - 

รวม 3,099  1,870  25,840  22,363 
        

ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  15,135  11,465 
บริษทัร่วม 1,326  1,325  -  - 

รวม 1,326  1,325  15,135  11,465 
        

ลูกหนี้เงินประกนัผลงำน        
บริษทัร่วม 2  2  2  2 

รวม 2  2  2  2 
        

เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  7,141  7,054 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 65,254  16,156  13,617  1,330 

รวม 65,254  16,156  20,758  8,384 
        

เจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย์        
บริษทัร่วม 20,643  28,992  -  - 

        

เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  2,170  2,167 
บริษทัร่วม 13,689  12,380  5,700  4,391 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 1,502  -  -  - 

รวม 15,191  12,380  7,870  6,558 
        

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  24,132  - 

        

เงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย        
บริษทัยอ่ย -  -  182,005  176,307 

        

หนี้สินภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน        
ผูบ้ริหารที่ส าคญั 9,784  8,243  6,625  5,777 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม
2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทัยอ่ย        
เงินใหกู้ย้มื -  33,918  (9,861)  24,057 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  670  (595)  75 

รวม -  34,588  (10,456)  24,132 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยไม่มีหลกัประกนั มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 
- 0.50 ต่อปี 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 1 มกราคม 2563  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563 
เงนิกู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย        
บริษทัยอ่ย        
เงินกูย้มื 171,689  -  -  171,689 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,618  8,564  (2,866)  10,316 

รวม 176,307  8,564  (2,866)  182,005 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 1 มกราคม 2562  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2562 
เงนิกู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย        
บริษทัยอ่ย        
เงินกูย้มื 198,000  -  (26,311)  171,689 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 4,870  10,571  (10,823)  4,618 

รวม 202,870  10,571  (37,134)  176,307 
 

เงินกูย้ ืมจากบริษทัยอ่ยไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม มีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 
MLR - 0.50 ต่อปี 
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9. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

เคร่ืองมือทางการเงินประกอบด้วย 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 9.1) 17,207  10,223  17,151  10,154 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้(หมายเหตุ 9.2) 10,000  -  10,000  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 9.3)  348,925    363,111    329,941    345,825  
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (หมายเหตุ 9.4) 79,339  92,586  77,968  92,575 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ-บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8) -  -  24,132  - 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

เงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุ 9.5) 708,490  537,206  708,490  537,206 
        
หนี้สินทำงกำรเงิน        
หนี้สินทำงกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
   (หมายเหตุ 9.6) 

 
603,108 

  
593,526 

  
395,440 

  
380,080 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 17) 536,449   378,043   362,601   242,269  
เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8) -  -  182,005  176,307 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 9.8) 934,966  896,246  246,392  191,309 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (หมำยเหตุ 9.7) 65,009  452  60,448  452 
 

9.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดยอ่ย  257    206    207    186  
เงินฝากธนาคาร        

- ออมทรัพย ์  12,881    9,830    12,880    9,812  
- กระแสรายวนั  4,010    129    4,005    98  
- ประจ าไม่เกิน 3 เดือน  59    58    59    58  
รวม  17,207    10,223    17,151    10,154  
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 0.375 
และ 0.10 - 0.375 ต่อปี ตามล าดบั 
 

9.2 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากธนาคารทั้งจ  านวนเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารแห่งหน่ึง
ตามสัญญากบัลูกคา้ โดยสัญญามีอายตุ  ่ากวา่ 12 เดือน ตามหมายเหตุ 28 
 

9.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มียอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์ทำงกำรงนิ        
ลูกหน้ีการคา้  380,304    389,368    322,881    341,523  
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้  2,162    -      -      -    

รวมลูกหน้ีการคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป  382,466    389,368    322,881    341,523  
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  3,099    1,870    25,840    22,363  
รวมลูกหน้ีการคา้  385,565    391,238    348,721    363,886  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (46,398)   (33,919)   (42,061)   (33,919) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  339,167    357,319    306,660    329,967  
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกคา้ทัว่ไป  651    1,138    538    1,079  
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  1,326    1,325    15,135    11,465  
เงินมดัจ า  6,880    1,755    6,858    1,755  
เงินเคลมประกนัคา้งรับ  -      15    -      -    
ส่วนลดคา้งรับ  901    1,559    750    1,559  
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ  348,925    363,111    329,941    345,825  
        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  12,614    19,874    9,715    11,861  
เงินทดรองจ่าย  3,125    4,078    2,966    3,712  
เงินทดรองจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  10    -      -      -    
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  39,650    45,903    -      -    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ  935    619    -      -    
รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  56,334    70,474    12,681    15,573  
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  405,259    433,585    342,622    361,398  
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ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - ลูกค้ำท่ัวไป        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  258,081   140,880    219,051   114,156  
เกินก าหนดช าระ        
ไม่เกิน 3 เดือน  60,010   180,296    47,646    163,123  
3 - 6 เดือน  6,319    19,236    5,975    15,204  
6 - 12 เดือน  11,594    11,673    9,902    11,757  
12 เดือนข้ึนไป  44,300    37,283    40,307    37,283  

รวม  380,304    389,368    322,881    341,523  
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้  2,162    -      -      -    
รวม  382,466    389,368    322,881    341,523  
        
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  63   224    6,774    224  
เกินก าหนดช าระ           
ไม่เกิน 3 เดือน  -      1,323    -      1,323  
3 - 6 เดือน  -     323   -      7,322  
6 - 12 เดือน  1,300   -   1,317    13,494  
12 เดือนข้ึนไป  1,736    -      17,749   - 

รวม  3,099    1,870    25,840    22,363  
รวมลูกหน้ีการคา้  385,565    391,238    348,721    363,886  
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (46,398)   (33,919)   (42,061)   (33,919) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  339,167    357,319    306,660    329,967  
 

การจัดประเภทรายการ 
ลูกหน้ีการค้า เกิดจากการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าตามการด าเนินงานหลักของบริษัท 
โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลาการช าระภายใน 7 ถึง 120 วนั นบัจากวนัท่ีออกใบแจง้หน้ี ซ่ึงถือเป็นรายการ
ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ทั้งน้ี การเรียกช าระหน้ีก าหนด 30 ถึง 60 วนั นบัจากวนัท่ีวางบิล 

 

มลูค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเกิดจากสัญญามีระยะเวลาสั้น มูลค่าคงเหลือจึงใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรม 
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9.4 ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - ลูกคา้ทัว่ไป 86,221  96,612  84,850  96,601 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 2  2  2  2 

รวม 86,223  96,614  84,852  96,603 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6,884)  (4,028)  (6,884)  (4,028) 

สุทธิ 79,339  92,586  77,968  92,575 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (19,439)  (30,219)  (18,068)  (30,208) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระมากกวา่หน่ึงปี 59,900  62,367  59,900  62,367 

 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานดงักล่าวเป็นเงินท่ีลูกคา้หักเพื่อประกนัผลงานในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของ
จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บในแต่ละงวด โดยจะได้รับคืนเม่ือโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจาก
ลูกคา้แลว้ 

 

9.5 เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 จ านวนหุน้ที่ถือ สัดส่วนร้อยละการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนัหุน้) (พนัหุน้)     
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน)       
เงินลงทุนในหุน้สามญั 778,560 778,560 17.20 17.20 1,279,101 1,279,101 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง     (570,611) (741,895) 

เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ     708,490 537,206 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ของเงินลงทุนในตราสารทุน 
มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปี 537,206  1,206,768 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  171,284  (669,562) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินปี 708,490  537,206 
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ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจ านวน 15.57 ลา้นบาท และบริษทัขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั เป็นเงิน 0.24 ลา้นบาท โดยขายผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั มิลล์คอน สตีล 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 210 ลา้นหน่วย เป็นเงินจ านวน 5.91 ลา้นบาท โดยขายผา่นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และบริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ในอตัราหุ้นละ 
0.03 บาท เป็นจ านวนเงิน 23.36 ลา้นบาท 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนอา้งอิงตามราคาปิดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุนในตราสารทุน 708,490  537,206 

 
9.6 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

   (หน่วย : พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีทส์ 3.25-6.00 3.75-7.00 21,748 30,766 - 75 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4.25-5.00 5.00-5.25 554,450 536,428 395,440 380,000 
เงินเบิกเกินบญัชี 5.875-6.875 6.875 26,910 26,332 - 5 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   

 
603,108 

 
593,526 395,440 380,080 

 

 

กลุ่มบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR - 1.00 ถึง MOR ต่อปี ค ้ าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เงินฝากธนาคาร 
เคร่ืองจกัรและท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งบริษทัใหญ่ร่วมค ้าประกนัวงเงินส่วนของ
บริษทัยอ่ย 
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9.7 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  70,728   471   65,738   471 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินรอตดับญัชี  (5,619)  (19)   (5,290)  (19) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  65,009   452   60,448   452 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (17,076)  (277)   (15,211)  (277) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระมากกวา่หน่ึงปี  47,933   175   45,237   175 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแบ่งตามระยะเวลาการจ่ายช าระ ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 

 มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย 

ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  19,926    (2,850)   17,076    293   (16)    277  
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี 
   แต่ไม่เกินห้าปี 

 
 50,702  

  
 (2,769) 

  
 47,933  

   
178  

  
 (3)  

  
 175  

รวม  70,628    (5,619)   65,009   471    (19)   452  

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562 

 มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจ านวน 
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย 

ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  17,865    (2,654)   15,211    293   (16)    277  
ครบก าหนดช าระหลงัจากหน่ึงปี 
   แต่ไม่เกินห้าปี 

 
 47,873  

   
(2,636) 

  
 45,237  

   
178  

  
 (3) 

  
 175 

รวม  65,738    (5,290)   60,448    471    (19)   452  
 

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่า เช่าซ้ือและลิสซ่ิงส าหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและยานพาหนะ 
ซ่ึงมีอายสุัญญาเช่า 3-5 ปี โดยมีสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเป็นหลกัประกนั 
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รายการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (หน่วย : พนับาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
ดอกเบ้ียจ่าย  3,382    3,091  
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น  3,261    870  
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่า  24,530    21,579  

 

9.8 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกูย้มืระยะยาว        
วงเงิน 390.00 ลา้นบาท -  50,109  -  50,109 
วงเงิน 140.00 ลา้นบาท  75,650   99,050  75,650  99,050 
วงเงิน 60.00 ลา้นบาท  31,950   42,150  31,950  42,150 
วงเงิน 225.50 ลา้นบาท  148,700   158,300  -  - 
วงเงิน 174.50 ลา้นบาท  119,500   127,000  -  - 
วงเงิน 150.00 ลา้นบาท  150,000   150,000  -  - 
วงเงิน 250.00 ลา้นบาท  242,740   242,740  -  - 
วงเงิน 37.00 ลา้นบาท  28,360   28,360  -  - 
วงเงิน 109.00 ลา้นบาท  92,800   -  92,800  - 
วงเงิน 71.00 ลา้นบาท  47,400   -  47,400  - 

รวม  937,100   897,709  247,800  191,309 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี  (2,134)  (1,463)  (868)  - 
สุทธิ  934,966   896,246  246,932  191,309 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (142,572)   (190,515)  (52,297)  (83,709) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระมากกวา่หน่ึงปี  792,394   705,731  194,635  107,600 

 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  896,246   1,009,319  191,309  302,909 
บวก กูเ้พ่ิม  140,200   68,390  140,200  - 
 ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  250   -  52  - 
หกั จ่ายช าระ  (100,809)  (180,000)  (83,709)  (111,600) 
 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย  (921)  (1,463)  (920)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  934,966   896,246  246,932  191,309 
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วงเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัมีดงัน้ี 
 

 
ประเภทวงเงินกู ้

 
วงเงินกู ้(ลา้นบาท) 

 
ดอกเบ้ีย 

 
ระยะเวลา 

 
เง่ือนไขการผอ่นช าระ 

 
วตัถุประสงค ์

 2563 2562     

เงินกูย้มืระยะยาว - 390.00 อตัราร้อยละ MLR-0.5 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

5 ปี เร่ิมปี 2559 
ถึงปี 2563 

- เดือนท่ี 1-18 ปลอดช าระเงินตน้ 
- ตั้งแต่เดือนที่ 19 ช าระเงินตน้ 

6.5 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

ก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป  

เงินกูย้มืระยะยาว 140.00 140.00 อตัราร้อยละ MLR-1 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

7 ปี เร่ิมปี 2560 
ถึงปี 2567 

- เดือนท่ี 1-12 ปลอดช าระเงินตน้ 
- ตั้ งแต่เดือนท่ี 13 ช าระเงินต้น 

1.95 ลา้นบาทต่อเดือน 
 

ก่อสร้างโรงงานเสาเข็มคอนกรีต
อดัแรง 

เงินกูย้มืระยะยาว 60.00 60.00 อตัราร้อยละ MLR-1 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

7 ปี เร่ิมปี 2560 
ถึงปี 2567 

- เดือนท่ี 1-12 ปลอดช าระเงินตน้ 
- ตั้ งแต่เดือนท่ี 13 ช าระเงินต้น 

0.85 ลา้นบาทต่อเดือน 

ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  ท่ีใช้ใน
โรงงานเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

เงินกูย้มืระยะยาว 109.00 - อัตรา ร้อยละ MLR 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

7 ปี เร่ิมปี 
2564 ถึงปี 
2571 

- เดือนท่ี 1-6 ปลอดช าระเงินตน้ 
- ตั้งแต่เดือนท่ี 7 ช าระเงินตน้ 1.40 
ลา้นบาทต่อเดือน 

เพื่ อป รับปรุงพื้ น ท่ีและลงทุนใน
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ Project Segment 
Phase1 

เงินกูย้มืระยะยาว 71.00 - อัตรา ร้อยละ MLR 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

7 ปี เร่ิมปี 
2564 ถึงปี 
2571 

- เดือนท่ี 1-6 ปลอดช าระเงินตน้ 
- ตั้งแต่เดือนท่ี 7 ช าระเงินตน้ 0.91 
ลา้นบาทต่อเดือน 

เพื่ อป รับปรุงพื้ น ท่ีและลงทุนใน
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ Project Segment 
Phase2 

รวม 380.00 590.00     

 

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีเง่ือนไขให้บริษัทต้องด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2.0 เท่า และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีไม่ต ่ากวา่ 1.20 เท่าของงบการเงินเฉพาะของบริษทั และโอนสิทธิในการรับ
ผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัภยัส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ธนาคาร 
 

วงเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

 
ประเภทวงเงินกู ้

 
วงเงินกู ้(ลา้นบาท) 

 
ดอกเบ้ีย 

 
ระยะเวลาช าระเงินตน้ 

 
เง่ือนไขการผอ่นช าระ 

 
วตัถุประสงค ์

 2563 2562     

เงินกูย้มืระยะยาว M/L (1) 174.50 174.50 อัตราร้อยละ MLR-2 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

เม.ย. 64 - เม.ย. 68 ช าระเงินตน้ 2.50 ล้านบาท
ต่อเดือน 

ก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง 

       

เงินกูย้มืระยะยาว M/L (2) 225.50 225.50 อัตราร้อยละ MLR-2 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

เม.ย. 64 - ก.พ. 68 ช าระเงินตน้ 3.20 ล้านบาท
ต่อเดือน 

ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง จัก ร  แล ะ อุ ปก ร ณ์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตลวดแรงดึงสูง 

       

เงินกูย้มืระยะยาว M/L (3) 150.00 150.00 อัตราร้อยละ MLR-1 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

พ.ค. 64 - มี.ค. 70 - งวดท่ี 1-24 ช าระเงินต้น 
1.50 ลา้นบาทต่อเดือน 

- งวดท่ี 25-48 ช าระเงินตน้ 
2.00 ลา้นบาทต่อเดือน 

- งวดท่ี 49-71 ช าระเงินตน้ 
2.75 ลา้นบาทต่อเดือน 

- งวดท่ี 72 (สุดทา้ย) ช าระ
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

ก่ อ ส ร้ า ง โ ร ง ง านผ ลิ ต เ ส า เ ข็ ม
คอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูป และ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง 
โดยใชแ้รงเหวี่ยง 
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ประเภทวงเงินกู ้

 
วงเงินกู ้(ลา้นบาท) 

 
ดอกเบ้ีย 

 
ระยะเวลาช าระเงินตน้ 

 
เง่ือนไขการผอ่นช าระ 

 
วตัถุประสงค ์

 2563 2562     

เงินกูย้มืระยะยาว M/L (4) 250.00 250.00 อัตราร้อยละ MLR-1 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

พ.ค. 64 - มี.ค. 70 - งวดที่ 1-24 ช าระเงินตน้ 
3.00  ลา้นบาทต่อเดือน 

- งวดท่ี 25-48 ช าระเงินตน้ 
3.5  ลา้นบาทต่อเดือน 

- งวดท่ี 49-71 ช าระเงินต้น 
3.9 ลา้นบาทต่อเดือน 

- งวดท่ี 72 (สุดท้าย) ช าระ
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี
เ ก่ี ย วข้อ ง กับก า รผ ลิ ต เ ส า เ ข็ ม
คอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูปและ 
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
โดยใชแ้รงเหวี่ยง 

       

เงินกูย้มืระยะยาว M/L (5) 37.00 37.00 อัตราร้อยละ MLR-2 
ต่อปี ช าระรายเดือน 

มิ.ย. 64 - ต.ค. 70 ช าระเงินตน้ 0.48 ล้านบาท
ต่อเดือน 

ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง จัก ร  แล ะ อุ ปก ร ณ์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตลวดแรงดึงสูง 

รวม 837.00 837.00     
 

เงินกูย้ืมระยะยาวมีเง่ือนไขให้บริษทัยอ่ยตอ้งด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนและด ารงอตัราส่วน และบริษทั
ตอ้งถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามท่ีระบุในสัญญา และโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกนัภยัส่ิงปลูกสร้างใหแ้ก่ธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญากูย้มืกบัสถาบนัการเงินได ้ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มื แต่อยา่งไรก็ตามกลุ่ม 
บริษทัไดข้อความยินยอมจากธนาคารเก่ียวกบัการยกเวน้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงเพิ่มเติมสัญญาเงินกูซ่ึ้ง
สถาบนัการเงินไดรั้บไปด าเนินการตามค าขอแลว้ภายในรอบระยะเวลารายงาน 
 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองเคร่ืองจกัรและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 32 

 

10. สินคา้คงเหลือ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 217,356  340,864   191,025   294,332 
งานระหวา่งท า 31,931  65,641   27,899   63,041 
วตัถุดิบและอะไหล่ 81,542  72,353   75,040   63,118 
สินคา้ระหวา่งทาง -  961   -   961 
รวม 330,829  479,819   293,964   421,452 
หกั ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ  (3,704)  (1,783)   (3,704)  (1,783) 
 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (19,478)  (47,124)   (18,864)  (38,282) 
สุทธิ  307,647   430,912  271,396  381,387 
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ตน้ทุนสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  1,589,040   1,982,679   1,269,592    1,789,937  
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้เพิ่มข้ึน (กลบัรายการ)  (25,725)  21,573   (17,497)   12,731  
ตน้ทุนขายและบริการ  1,563,315   2,004,252  1,252,095   1,802,668  
 

ในระหวา่งปี รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่สินคา้เส่ือมคุณภาพ และค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง มีดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดยกมาตน้ปี  48,907   27,334   40,065   27,334 
เพิ่มข้ึน  5,840   21,704   3,930   12,862 
ลดลง  (31,565)  (131)   (21,427)  (131) 
ยอดคงเหลือส้ินปี  23,182   48,907   22,568   40,065 

 
11. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

     (หน่วย : พนับาท) 
 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน วธีิราคาทุน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

General Engineering Mauritius Limited 338 338 99.99 99.99 338 338 
บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ากดั 280,000 280,000 99.99 99.99 279,999 279,999 
บริษทั เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดสัทรีส์ จ ากดั 200,000 200,000 82.50 82.50 165,000 165,000 

รวม     445,337 445,337 
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12. เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 ทุนช าระแลว้ สัดส่วนร้อยละการลงทุน วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท)       
บริษัทร่วม         
บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 300,000 300,000 32.65 32.65 185,633 185,633 190,538 165,684 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (10,592) (19,044) - - 

สุทธิ     175,041 166,589 190,538 165,684 

         
 (พนัเหรียญ

สหรัฐฯ) 
(พนัเหรียญ
สหรัฐฯ) 

      

กจิกำรร่วมค้ำ         
Wisdom Tree Investment (S) PTE. 
   Limited 

 
12,000 

 
12,000 

 
45.00 

 
45.00 177,661 177,661 

 
102,101 

 
105,781 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (25,338) (22,245) - - 

     152,323 155,416 102,101 105,781 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
   การร่วมคา้ - สุทธิ 

    327,364 322,005 292,639 271,465 
 

บริษทัไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทัท่ีถืออยูใ่นบริษทั Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ไปค ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือของการร่วมคา้ ตามหมายเหตุ 32.2 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวม ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  271,465  308,761  322,005  344,250 
ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วม 27,922  7,339  -  - 
การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี (1,882)  -  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,186)  -  -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของการร่วมคา้ในต่างประเทศ 1,112  (31,997)  -  - 
หกั  ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุน (4,792)  (12,638)  -  - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  -  5,359  (22,245) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 292,639  271,465  327,364  322,005 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ มีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าเน่ืองจากราคาทุนของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้อยา่งมีสาระส าคญั 
 

การทดสอบการด้อยค่า 
การทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี ผูบ้ริหารมีการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้  
 

- ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัประเมินมูลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืนของเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้โดยผูเ้ชี่ยวชาญอิสระที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยวธีิมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach) โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

ข้อสมมตฐิำน บริษทัร่วม กำรร่วมค้ำ 

อตัราคิดลด ร้อยละต่อปี 10.27-11.04 13.75-29.27 
อตัราการเติบโตของรายไดร้้อยละต่อปี 2-3 5-10 

 

เป็นผลใหมี้การพิจารณาตั้งส ารองและการกลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท ราคาตาม
บญัชี 

ราคา
ประเมิน 

เพิ่ม (ลด) 
การดอ้ยค่า 

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราคิดลดเป็นผลใหร้าคา
ประเมินเปล่ียนแปลงไปดงัน้ี 

    ร้อยละ อตัราเพิ่มข้ึน อตัราลดลง 
การร่วมคา้ 155.41 152.32 3.09 0.50 142.17 163.37 
บริษทัร่วม 166.59 175.04 (8.45) 0.25 163.05 188.21 
รวม 322.00 327.36 (5.36)    

 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าและการกลบัรายการขา้งตน้รับรู้ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้ 
 

- ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในการร่วมคา้ต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ดงันั้น บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้จ านวน 22.65 ลา้นบาท ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 
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13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
        
ท่ีดิน 1,001,379  1,001,379  1,294,099  1,294,099 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,872)  (4,872)  (4,872)  (4,872) 
สุทธิ 996,507  996,507  1,289,227  1,289,227 
        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 320  320  320  320 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (200)  (200)  (200)  (200) 
สุทธิ 120  120  120  120 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 996,627  996,627  1,289,347  1,289,347 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  -  -  5,000  5,000 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนทั้งจ  านวนน าไปเป็นหลกัประกนัของ
วงเงินเบิกเกินบญัชีตามหมายเหตุขอ้ 9.6 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค านวณโดยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) ดว้ยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 2 มีมูลค่า 1,331.31 ลา้นบาท  
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน และ 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง เงินมดัจ า 

 
 

รวม 

รำคำทุน :         
1 มกราคม 2562 1,064,675 592,624 1,114,238 62,267 87,757 224,608 221,924 3,368,093 
ซ้ือเพิ่ม - 2,287 49,362 5,507 1,161 47,295 406 106,018 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นตน้ทุน - - 2,994 - - 1,142 - 4,136 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 143,627 308,476 527 - (235,912) (214,164) 2,554 
ขาย / ตดัจ าหน่าย - - (6,745) (61) - (94) (43) (6,943) 

31 ธนัวาคม 2562 1,064,675 738,538 1,468,325 68,240 88,918 37,039 8,123 3,473,858 
ซ้ือเพิ่ม  91,693   104,878   49,329   1,341   115   49,932   5,001   302,289  
โอนเขา้ / (โอนออก) -  1,319   2,974   524  -  (4,498)  (319) - 

ขาย / ตดัจ าหน่าย -  (2,736)  (4,749)  (967)  (6,393)  (19) -  (14,864) 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - -  (11,596)  (6,717) -  (550) -  (18,863) 
โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการเช่า - - - -  (1,573) - -  (1,573) 
รับโอนจากสินคา้คงเหลือ - -  (7,895)  1,701  -  40,848  -  34,654  

31 ธนัวาคม 2563  1,156,368   841,999   1,496,388   64,122   81,067   122,752   12,805   3,775,501  
         

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :         
1 มกราคม 2562 (222) (52,908) (275,196) (39,393) (70,489) - - (438,208) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (386) (29,487) (67,930) (7,269) (6,479) - - (111,551) 

31 ธนัวาคม 2562 (608) (82,395) (343,126) (46,662) (76,968) - - (549,759) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  (387)  (29,618)  (74,972)  (7,272)  (4,587) - -  (116,836) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย -  2,736   4,744   952   5,612  - -  14,044  
ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนออกเป็นโอนไป 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
-  

 
-  

 
 2,062  

 
 3,416  

 
- 

 
- 

 
- 

 
 5,478  

ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนออกเป็น 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
 942  

 
-  

 
-  

 
 942  

31 ธนัวาคม 2563  (995)  (109,277)  (411,292)  (49,566)  (75,001) -  -   (646,131) 
         

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :         
31 ธนัวาคม 2562  1,064,067   656,143   1,125,199  21578   11,950   37,039   8,123   2,924,099 

31 ธนัวาคม 2563  1,155,373   732,722   1,085,096   14,556   6,066   122,752   12,805   3,129,370  
         

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2562         
ตน้ทุนขาย        101,329 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        10,222 

รวม        111,551 
         

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2563         
ตน้ทุนขาย         107,061  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         9,775  

รวม         116,836  
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 ท่ีดิน และ 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านกังาน 

 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย ์

ระหวา่งก่อสร้าง เงินมดัจ า 

 
 

รวม 

รำคำทุน :         
1 มกราคม 2562 664,089 429,459 861,242 56,434 87,756 12,339 595 2,111,914 
ซ้ือเพิ่ม - 1,524 24,716 1,536 1,161 1,529 142 30,608 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 1,482 12,377 - - (12,017) - 1,842 
ขาย/ ตดัจ าหน่าย - - (5,824) (61) - (94) (25) (6,004) 

31 ธนัวาคม 2562 664,089 432,465 892,511 57,909 88,917 1,757 712 2,138,360 
ซ้ือเพิ่ม  91,693   104,878   49,790   414   115   49,233   5,001   301,124  
โอนเขา้ / (โอนออก)  -   1,319   643   -   -   (1,642)  (320)  -  
ขาย/ ตดัจ าหน่าย  -   (2,736)  (4,749)  (953)  (6,393)  (19)  -   (14,850) 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  -   -   (11,596)  (6,637)  -   (550)  -   (18,783) 
โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการเช่า  -   -   -   -   (1,573)  -   -   (1,573) 
รับโอนจากสินคา้คงเหลือ  -   -   (7,715)  -   -   40,849   -   33,134  

31 ธนัวาคม 2563  755,782   535,926   918,884   50,733   81,066   89,628   5,393   2,437,412  
         

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :         
1 มกราคม 2562 - (48,583) (271,870) (38,325) (70,489) - - (429,267) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (15,747) (42,264) (5,558) (6,479) - - (70,048) 

31 ธนัวาคม 2562 - (64,330) (314,134) (43,883) (76,968) - - (499,315) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -   (16,765)  (44,563)  (4,712)  (4,587)  -   -   (70,627) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย  -   2,736   4,744   948   5,613   -   -   14,041  
ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนออกเป็นโอนไป 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
 -  

 
 -  

 
 2,062  

 
 3,397  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 5,459  

ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนออกเป็น 
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 942  

 
 -  

 
 -  

 
 942  

31 ธนัวาคม 2563  -   (78,359)  (351,891)  (44,250)  (75,000)  -   -   (549,500) 
         

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :         
31 ธนัวาคม 2562 664,089 368,135 578,377 14,026 11,949 1,757 712 1,639,045 

31 ธนัวาคม 2563  755,782   457,567   566,993   6,483   6,066   89,628   5,393   1,887,912  

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2562         
ตน้ทุนขาย        64,293 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร        5,755 

รวม        70,048 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2563         
ตน้ทุนขาย         64,840  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร         5,787  

รวม         70,627  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ส่วนหน่ึงของอาคารและอุปกรณ์ของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าและยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุน 268.71 ลา้นบาท และ 274.43 
ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

เคร่ืองจกัรและท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง มูลค่า 545.44 ลา้นบาท ไดถู้กจดจ านองเพื่อใช้เป็นหลกัประกนั
ส าหรับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9.6 และ 9.8 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ  านวนรายจ่ายทั้งส้ินที่รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชี
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากการก่อสร้าง 0.44 ลา้นบาท 
 

15. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ยานพาหนะ  รวม 
รำคำทุน :      
1 มกราคม 2563  -      -      -    
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  166,081    19,731    185,812  
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าต่อเดือนคร้ังท่ี 1  (43,372)   -      (43,372) 
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าต่อเดือนคร้ังท่ี 2  (14,064)   -      (14,064) 
เปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า  (44,076)   (5,321)   (49,397) 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -      1,573    1,573  
เช่าเพิ่ม  -      6,840    6,840  
31 ธนัวาคม 2563  64,569    22,823    87,392  
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :      
1 มกราคม 2563  -      -      -    
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  -      (8,336)   (8,336) 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -      (942)   (942) 
ค่าตดัจ าหน่ายในส่วนเปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าต่อเดือนคร้ังท่ี 1   

2,491  
  

 3,424  
  

 5,915  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (18,678)   (2,124)   (20,802) 
31 ธนัวาคม 2563  (16,187)   (7,978)   (24,165) 
      
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธนัวาคม 2562  -      -      -    

31 ธนัวาคม 2563   48,382   14,845   63,227  

      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยปี 2563      
ตน้ทุนขายและบริการ      17,184  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      3,618  

      20,802  
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ยานพาหนะ  รวม 
รำคำทุน :      
1 มกราคม 2563  -      -      -    
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  166,081    12,943    179,024  
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าต่อเดือนคร้ังท่ี 1  (43,372)   -      (43,372) 
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าต่อเดือนคร้ังท่ี 2  (14,064)   -      (14,064) 
เปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า  (44,076)   (5,321)   (49,397) 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -      1,573    1,573  
เช่าเพิ่ม  -      5,668    5,668  
31 ธนัวาคม 2563  64,569    14,863    79,432  
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :      
1 มกราคม 2563  -      -      -    
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  -      (6,713)   (6,713) 
จดัประเภทจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  -      (942)   (942) 
ค่าตดัจ าหน่ายในส่วนเปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าต่อเดือนคร้ังท่ี 1  2,491    3,424    5,915  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (18,678)   (162)   (18,840) 
31 ธนัวาคม 2563  (16,187)   (4,393)   (20,580) 
      
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธนัวาคม 2562      

31 ธนัวาคม 2563  48,382  10,470  58,852 

      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยปี 2563      
ตน้ทุนขายและบริการ      16,932  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      1,908  

      18,840  

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 บริษทับนัทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่าของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และมีการเปล่ียนแปลงประมาณการในระหวา่งปี 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

การเปล่ียนแปลง วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง รายละเอียด 
อตัราค่าเช่าคร้ังท่ี 1 31 มีนาคม 2563 เปล่ียนอตัราค่าเช่าจาก 2.5 ลา้นบาทต่อเดือนในปี 2564 เป็น 1.75 ลา้นบาท

ต่อเดือน และเป็น 2.00 ลา้นบาทต่อเดือน ในปี 2565 ถึงปี 2569 
อตัราค่าเช่าคร้ังท่ี 2 30 มิถุนายน 2563 เปล่ียนอตัราค่าเช่าจาก 1.75 ลา้นบาทต่อเดือนในปี 2564 เป็น 1.2 ลา้นบาท

ต่อเดือน และเปล่ียนจาก 2 ลา้นบาทต่อเดือนเป็น 1.5 ลา้นบาทต่อเดือนในปี 
2565 และเป็น 1.8 ลา้นบาทต่อเดือน ในปี 2566 ถึงปี 2569 

อายขุองสญัญาเช่า 31 ธนัวาคม 2563 เปล่ียนจาก 7 ปี เป็น 4 ปี 
 

การเปล่ียนแปลงอตัราค่าเช่าเกิดจากการต่อรองราคากบัผูใ้ห่เช่าท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี และการเปล่ียนแปลงอายุ
ของสัญญาเช่าเกิดจากการตดัสินใจในการยา้ยฐานการผลิตจากท่ีดินเช่าไปยงัท่ีดินของบริษทัเองภายในปี 
2566 ซ่ึงเป็นปีท่ีบริษทัหมดสัญญาเช่ากบัผูเ้ช่า ทั้งน้ี เพื่อควบคุมตน้ทุนในการด าเนินงานในอนาคต 
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16. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
รำคำทุน :   
1 มกราคม 2562 9,681 9,681 
ซ้ือเพิ่ม 70 70 
ตดัจ าหน่าย (1,680) (1,680) 
31 ธนัวาคม 2562 8,071 8,071 
รับโอนจาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,864 18,783 
31 ธนัวาคม 2563 26,935 26,854 
   

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :   
1 มกราคม 2562 (244) (244) 
ค่าตดัจ าหน่าย (904) (904) 
31 ธนัวาคม 2562 (1,148) (1,148) 
ค่าตดัจ าหน่าย (830) (818) 
ค่าตดัจ าหน่ายท่ีรับโอนจากท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 

 
(5,478) 

 
(5,459) 

31 ธนัวาคม 2563 (7,456) (7,425) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
31 ธนัวาคม 2562 6,923 6,923 

31 ธนัวาคม 2563 19,479 19,429 
   
ค่ำตัดจ ำหน่ำยปี 2562   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 904 904 
   
ค่ำตัดจ ำหน่ำยปี 2563   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 830 818 

 
 



___________________________กรรมการ  
    (                                               ) 60 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
ท่ีคิดค่าตดัจ าหน่ายเตม็มูลค่าและยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุน 0.52 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
 

17. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้-บริษทัทัว่ไป  363,826    240,055    281,318    187,203  
เจา้หน้ีการคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  65,254    16,156    20,758    8,384  
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  12,678    16,802    11,609    15,733  
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  13,689    12,380    7,870    6,558  
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์- บริษทัทัว่ไป  200    2,262    -    -  
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  20,643    28,992    -    -  
เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัทัว่ไป  1,405    31,898    -    
เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,502    -    -    -  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ  57,252    29,498    41,046    24,391  
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงนิ  536,449    378,043    362,601    242,269  
ประมำณกำรหนีสิ้น        
ตน้ทุนคา้งจ่าย 72,501   76,689   71,455  76,563 
รวมประมาณการหน้ีสิน 72,501   76,689   71,455  76,563 
        
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,520   3,580    1,520    3,580  
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,569   2,384    2,767    1,701  
เจา้หน้ีอ่ืนๆ 931  1,396   787    1,154  
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 614,970   462,092   439,130   325,267  
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18. ผลประโยชน์พนกังาน 
 

18.1 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าจา้งและเงินเดือน  243,552   330,163   206,565    266,794  

ค่าใชจ่้ายประกนัสงัคม  5,387   6,932   4,560    5,919  

เงินสมทบ - โครงการสมทบเงิน  4,558   5,372   3,684    4,523  

สวสัดิการพนกังาน  22,329   41,013   19,321    36,661  

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและระยะยาวอ่ืน  7,117   18,472   3,836    15,673  

รวม  282,943    401,952    237,966    329,570  

18.2 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้
 

กลุ่มบริษทัและพนกังานบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้
ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบ และจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ดงักล่าว ส าหรับปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 
เป็นจ านวนเงิน 4.56 ลา้นบาท และ 5.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

18.3 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
 

ประกอบดว้ย โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวแ้ละผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  28,179   55,346  24,016  51,602 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  3,483   3,408  3,280  3,312 
รวม  31,662   58,754  27,296  54,914 
หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (615)  (4,140)  (615)  (4,140) 
สุทธิ  31,047   54,614  26,681  50,774 
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รายการเคล่ือนไหวส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 1 มกราคม  58,754   37,782  54,914  35,800 
ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 3,126   9,863  2,433  8,577 
ดอกเบ้ียจ่าย  1,465   1,073  1,403  1,005 
ตน้ทุนบริการในอดีต  -     7,601  -  7,097 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการผลประโยชน์       - 
    หลงัออกจากงาน - ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (27,748)  4,230  (27,473)  4,230 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการผลประโยชน์ 
   ระยะยาวอ่ืน - งบก าไรขาดทุน 

 
(1,440) 

  
- 

   
(1,486) 

  
- 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายช าระ (2,495)  (1,795)   (2,494)  (1,795) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 31,662  58,754   27,296   54,914 
        

ไม่ไดจ้ดัตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด 31,662  58,754  27,296  54,914 

 
- ค่าใชจ่้ายในโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุ่ม มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนการบริการปีปัจจุบนั  3,126   9,863  2,433  8,577 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิ  1,465   1,073  1,403  1,005 
ตน้ทุนบริการในอดีต  -  7,601  -  7,097 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  4,591   18,537  3,836  16,679 
 

ตน้ทุนการให้บริการในปัจจุบนัและตน้ทุนบริการในอดีตจะรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์
ของพนกังาน และดอกเบ้ียจ่ายสุทธิจะรวมอยูใ่นตน้ทุนทางการเงิน 
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ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เกิดข้ึนจาก 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
สมมติฐานประชากร 27,813  27,473 
 

ค่าใชจ้่ายทั้งหมดขา้งตน้จะถูกรวมอยูใ่นรายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทใหม่เขา้งบก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.50 - 1.98  1.61 - 3.07  1.50 - 1.71  1.61 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 4  3 - 5  4  3 - 5 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (ร้อยละ) 1.91 - 30.08  0 - 22.00  3.34 - 30.08  3.00 - 16.00 
จ านวนพนกังาน (คน) 681  1,077  516  967 
อายเุกษียณ (ปี) 60  60  60  60 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่
อาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2563  2563 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์     
หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1)  (2,445)  (2,105) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1)  2,841  2,435 
หนีสิ้นผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1)  (107)  (97) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1)  120  108 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 2563  2563 
หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1) 2,746  2,353 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 1) (2,417)  (2,081) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20) (2,470)  (2,224) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 20) 3,008  2,714 

 
19. ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

19.1 ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ
ขายหุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

19.2 ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. รายไดจ้ากการขายและบริการ 
 

สัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 

รำยกำร รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์คอนกรีตส ำเร็จรูป
และลวดแรงดงึสูงพเิศษ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
คอนกรีตส ำเร็จรูปพร้อมบริกำรที่

เกีย่วข้อง 

สัญญำก่อสร้ำงและบริกำร 
 

ประเภทสญัญา ขายสินคา้ ขายสินคา้พร้อมบริการ บริการ 
ลกัษณะสินคา้และบริการ ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูปและ

ลวดแรงดึงสูงพิเศษ 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูปพร้อม
บริการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ติดตั้ง ตอก 
เป็นตน้ 

งานเสาเขม็เจาะและบริการขดุ
เจาะ 

ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินลงเม่ือ ส่งมอบสินคา้ ส่งมอบสินคา้พร้อมบริการ เม่ือก าลงัให้บริการ 
การก าหนดราคา ตน้ทุนบวกก าไร ประมาณการตน้ทุนบวกก าไร ประมาณการตน้ทุนบวกก าไร 
การปันส่วนราคา หน่วยของสินคา้ ประมาณการตน้ทุนสินคา้และ

บริการ โดยแยกเป็นแต่ละหน่วย
ของสินคา้ 

ประมาณการตน้ทุนแต่ละภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติั 

เง่ือนไขการจ่ายช าระท่ีส าคญั ลูกค้ารับสินค้าและรับวางบิล 
โดยก าหนดจ่ายภายใน 1-60 วนั 
หลงัจากรับวางบิล  

ลูกค้ายอมรับสินค้าพร้อมบริการ
และรับวางบิล  โดยก าหนดจ่าย
ภายใน 30-90 วนั หลงัจากรับวางบิล 

ลูกคา้ยอมรับงานบริการและรับ
วางบิล โดยก าหนดจ่ายภายใน 
30-45 วนั หลงัจากรับวางบิล 

ภาระผกูพนัในการรับคืน เม่ือสินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ - - 
การรับประกนั ไม่มี 1-5 ปี 1-2 ปี 
ระยะเวลาของสญัญา ไม่เกิน 12 เดือน 1 ปี และ 4 ปี 1-2 ปี 
ประเภทการรับรู้รายได ้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยใชวิ้ธี

ผลผลิต 
 

การจ าแนกรายได้ 
         (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 รายไดจ้ากการจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑค์อนกรีต 
ส าเร็จรูปและลวด 
แรงดึงสูงพิเศษ 

รายไดจ้ากการจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูป 
พร้อมบริการท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อสร้างและบริการ รายการระหวา่งกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ในประเทศ  445,581   444,046   1,165,344   1,789,751   76,032   -     (91,937)  (199,749)  1,595,020   2,034,048  
ต่างประเทศ  540   392   -     -     -     -     -     -     540   392  

รวม  446,121   444,438   1,165,344   1,789,751   76,032   -     (91,937)  (199,749)  1,595,560   2,034,440  
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       (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 รายไดจ้ากการจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูป 
และลวดแรงดึงสูงพิเศษ 

รายไดจ้ากการจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูป 
พร้อมบริการท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาก่อสร้างและบริการ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ในประเทศ  49,586   94,331   1,157,598   1,780,212   76,032   -     1,283,216   1,874,543  
ต่างประเทศ  540   392   -     -     -     -     540   392  

รวม  50,126   94,723   1,157,598   1,780,212   76,032   -     1,283,756   1,874,935  
 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
สัญญาก่อสร้างและบริการ        
รายไดค้า้งรับ 15,416  -  15,416  - 

รวม 15,416  -  15,416  - 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปพร้อม
บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป 174,332  63,705  173,685  60,495 
สัญญาก่อสร้างและบริการ        
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - ลูกคา้ทัว่ไป 2,540  -  2,540  - 

รวม 176,872  63,705  176,225  60,495 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี (176,872)  (63,705)  (176,225)  (60,495) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระมากกวา่หน่ึงปี -  -  -  - 
 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้จะถูกหกัตามเง่ือนไขของสัญญาเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้แลว้ 
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รายการเปิดเผยอ่ืน 
 

1) จ านวนรายไดท่ี้รับรู้ในงวดจากหน้ีสินตามสัญญาตน้งวด 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปพร้อมบริการท่ีเก่ียวข้อง 41,587  90,836  38,506  90,836 

รวม 41,587  90,836  38,506  90,836 

 

21. รายไดอ่ื้น 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดจ้ากการขายเหล็กและคอนกรีต -    1,916    -      2,462  
รายไดข้ายวสัดุก่อสร้าง  8,284    14,546    8,283    14,870  
รายไดค้่าบริหารจดัการ  -    -      6,750    7,760  
รายไดค้่าเช่า  175     -      5,175    5,000  
รายไดจ้ากการขายวสัดุส้ินเปลือง  1,492   4,003    2,031    1,660  
รายไดอ่ื้น 7,985    6,575    8,826    9,306  
รวม 17,936  27,040  31,065  41,058 

 

22. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า  99,652   47,697   109,920   54,836 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  47,425   19,844   17,568   153,051 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป   726,379  930,659  488,250  712,744 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  282,943   401,952   237,968   329,570 
ค่าจา้งทัว่ไป  74,141   70,331   66,446   68,830 
ค่าติดตั้งผลิตภณัฑ ์  144,247   208,048   118,161   204,344 
ค่าแรงงานการผลิต  116,136   178,830   108,958   151,504 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  133,584   112,455   83,073   70,953 
ค่าขนส่ง  78,256   101,723   66,361   98,506 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6,686)   20,523  (11,023)  20,523 
ค่าเผ่ือจากการลดมูลค่าของสินคา้ (22,431)   21,572   (17,497)   12,730  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  (5,359)  22,246 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  90,798    172,513   134,012   148,082  
รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  1,764,444    2,286,147   1,396,838   2,047,919  
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23. ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได ้
 

23.1 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน        
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (172,929)  (288,205)  (100,004)  (142,590) 
อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20  20  20  20 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ (34,586)  (57,641)  (20,001)  (28,518) 
ผลกระทบทางภาษี        
- รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (3,114)  (4,671)  (3,114)  (4,671) 
- ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พิม่  (3,120)  (8,063)  (3,070)  (2,255) 
- ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม  14,626  16,599  12,059  14,438 
ผลกระทบของรายการระหวา่งกนั -  (4,289)  -  - 
ขาดทุนของบริษทัยอ่ย -  (28,480)  -  - 
จ านวนภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์ 9,594  83,298  (1,114)  18,023 
สุทธิ (16,600)  (3,247)  (15,240)  (2,983) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั -  -  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว (16,600)  (3,247)  (15,240)  (2,983) 
รวมภาษีเงินได ้ (16,600)  (3,247)  (15,240)  (2,983) 

        
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (39,830)  134,758  (39,775)  134,758 
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ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563  2562 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงใน 
   หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 171,283 

  
(34,257) 

 
137,026 

 
(669,562) 

  
133,912 

 
(535,650) 

ก าไรจากการประมาณ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
27,748 

  
(5,573) 

  
22,175 

  
(4,230) 

  
846 

  
(3,384) 

ก าไรจากการประมาณ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   ของบริษทัร่วม 

 
 

1,185 

  
 
- 

  
 

1,185 
 

  
 
- 

  
 
- 

  
 
- 

            
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 171,283 

  
(34,257) 

 
137,026  (669,562)  133,912  (535,650) 

ขาดทุนจากการประมาณ 
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
27,473 

  
(5,518) 

  
21,955  

 
(4,230) 

  
846 

  
(3,384) 

 
23.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 136,611  159,841  134,833  159,368 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 
สุทธิ 136,611  159,841  134,833  159,368 
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การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 
2563 

งบก าไร 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีจำก :      
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,462 444 (5,573) 6,333 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -  10,656  -  10,656  
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ -  4,514  -  4,514  
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า -  (12,646) -  (12,646) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  13,002  -  13,002  
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน -  630  -  630  

เงินลงทุนในตราสารทุน 148,379 - (34,257) 114,122 

 159,841 16,600 (39,830) 136,611 

   
  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 
2562 

งบก าไร 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีจำก :      
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,369 3,247 846 11,462 

เงินลงทุนในตราสารทุน 14,467 - 133,912 148,379 

 21,836 3,247 134,758 159,841 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  บนัทึกใน  

 
1 มกราคม 

2563 
งบก าไร 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีจำก :      
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,989 (13) (5,518)  5,458  
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - 9,789 -  9,789  
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 4,514 -  4,514  
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่า - (11,770) - (11,770) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 12,090 -  12,090  
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน - 630 -  630  
เงินลงทุนในตราสารทุน 148,379 - (34,257) 114,122 

 159,368 15,240 (39,775) 134,833 

  
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  บนัทึกใน  

 
1 มกราคม 

2562 
งบก าไร 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

31 ธนัวาคม 
2562 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีจำก :      
หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,160 2,983 846 10,989 
เงินลงทุนในตราสารทุน 14,467 - 133,912 148,379 

 21,627 2,983 134,758 159,368 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ดงัน้ี 

 

- ขาดทุนสะสมทางภาษีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั จ านวน 145.44  ลา้น
บาท และ 102.37 ลา้นบาท ตามล าดบั  

- ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
จ านวน 35.93 ลา้นบาท 
 

เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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24. สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัย่อยได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2559 กิจการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะ โดยไดร้ับสิทธิและประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีอากรบางประเภท 
รวมทั้งการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนเป็น
ระยะเวลา 7 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นในฐานะท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัย่อยตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นแต่ละบตัรส่งเสริมการลงทุน 
บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดเ้ร่ิมกระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดงักล่าว 
 

25. ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ผลิตและจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูป 

ผลิตและจ าหน่าย 
ลวดแรงดึงสูงพิเศษ 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก  1,419   1,915   177   119   -   -     1,596   2,034  
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน  -   46   92   151   (92)  (197)  -     -    

รวมรายได ้  1,419   1,961   269   270   (92)  (197)  1,596   2,034  

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ีย ภาษี 
   ค่าเส่ือมราคา และตดัจ าหน่าย 

 
 (18)  

 
 (41)  

 
 8  

 
 (33)  

 
 (13) 

 
 13 

 
 (23) 

 
 (61) 

ดอกเบ้ียรับ  1   -     10   11   (11)  (11)  -   -  
ดอกเบ้ียจ่าย  (60)  (59)  (26)  (29)  18   18   (68)  (70) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  (117)  (91)  (24)  (22) 2  1     (139)  (112) 
การลด(กลบัรายการ)มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
   ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
 26 

 
 (21) 

 
 - 

 
 (1) 

 
 -    

 
 -    

 
 26 

 
 (22) 

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดิน 
   อาคารและอุปกรณ์ 

 
 2  

 
 - 

 
 -    

 
- 

 
 -    

 
 -    

 
 2  

 
 - 

ส่วนแบ่งผลก าไรหรือผลขาดทุนจาก 
   บริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีบนัทึก 
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
 

 -  

 
 

 -  

 
 

 -    

 
 

 -    

 
 

 29    

 
 

 (25)    

 
 

 29  

 
 

 (25)  
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้  (166)  (212)  (32)  (74)  25     (4)     (173)  (290) 

ผลประโยชนท์างภาษี  15   3   1  -     -     -    16 3 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (151)  (209)  (31)  (74) 25     (4)   (157) (287) 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ผลิตและจ าหน่าย 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตส าเร็จรูป 

ผลิตและจ าหน่าย 
ลวดแรงดึงสูงพิเศษ 

ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยข์องส่วนงาน  3,985   3,763   725   765   (494)  (448)  4,216   4,080  
เงินลงทุนในตราสารทุน  708   537   -  -   -     -     708   537  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  327   322   -   -   (35)  (51)  292   271  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ  1,289   1,289   -   -  (293)  (293)  996   996  
สินทรัพย์รวม  6,310   5,912   725   765   (822)  (791)  6,213   5,886  
การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย ์
   ไม่หมุนเวียนของส่วนงาน นอกเหนือ 
   จากเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ 
   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 
 

 305  

 
 
 

 (53) 

 
 
 

(17)  

 
 
 

 23 

 
 
 

20 

 
 
 

(14) 

 
 
 

 308  

 
 
 

 (44) 
หนีสิ้นของส่วนงำน 2,143   1,730 581 591 (291) (245)  2,433   2,076  
 

ลูกคา้รายใหญ่ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 
ของรายไดต้าม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั จ านวน 1 ราย และ 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 
141 ลา้นบาท และ 339 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
26. ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
จ านวนหุน้สามญั (พนัหุน้)  5,397,877  5,397,877  5,397,877  5,397,877 
ขาดทุนส าหรับปี (พนับาท) (144,751)  (272,906)  (84,764)  (139,608) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02682)  (0.05056)  (0.01570)  (0.02586) 
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27. การหกักลบสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

งบการเงินรวม 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ผลกระทบจากการหักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน จ านวนท่ีไม่ไดห้ักกลบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
จ านวนเงิน 
ขั้นตน้ 

 
จ านวนเงินท่ี 
หักกลบลบหน้ี 

จ านวนเงินสุทธิ 
ท่ีแสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

จ านวนเงินท่ีอยูภ่ายใต ้
ขอ้ตกลงของการหักกลบ 
แต่เง่ือนไขยงัไม่ครบถว้น 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัหลกัประกนั 
ทางการเงิน 

 
จ านวนเงิน 

สุทธิ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 389,041 (40,116) 348,925 (6,957) - 341,968 
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 496,333 (40,116) 536,449 (14,098) - 522,351 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  (หน่วย : พนับาท) 
 ผลกระทบจากการหักกลบในงบแสดงฐานะการเงิน จ านวนท่ีไม่ไดห้ักกลบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
จ านวนเงิน 
ขั้นตน้ 

 
จ านวนเงินท่ี 
หักกลบลบหน้ี 

จ านวนเงินสุทธิ 
ท่ีแสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงิน 

จ านวนเงินท่ีอยูภ่ายใต ้
ขอ้ตกลงของการหักกลบ 
แต่เง่ือนไขยงัไม่ครบถว้น 

จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัหลกัประกนั 
ทางการเงิน 

 
จ านวนเงิน 

สุทธิ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 352,004 (22,063) 329,941 (37,874) - 292,067 
หน้ีสินทำงกำรเงิน       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 340,538 (22,063) 362,601 (12,631) - 349,970 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย 182,005 - 182,005 (25,243) - 156,762 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนัและแสดงจ านวนสุทธิในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทั
มีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายและตั้งใจท่ีจะช าระด้วยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระ
หน้ีสินพร้อมกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

28. สินทรัพยท่ี์น าไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนั 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์น าไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนัส าหรับเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว มีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 
สินทรัพย์หมุนเวยีน          
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้ 9.2  10,000  -  10,000  - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน          
เงินลงทุนในตราสารทุน 9.5   358,540   -  358,540  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12   190,538   -   175,041   - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 13   987,930    987,930    1,280,650    1,280,650  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14   2,004,115    2,223,124    771,940    946,878  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15  63,228  -  58,852  - 
รวมสินทรัพยท่ี์น าไปวางไวเ้ป็นหลกัประกนั   3,614,351  3,211,054  2,655,023  2,227,528 
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29. การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

ความเส่ียงทางการเงินท่ีกระทบกบัการด าเนินงานทางการเงินในอนาคต มีดงัน้ี 
 

ควำมเส่ียง เกดิจำก กำรวัดผล กำรบริหำร 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  เงินกูย้มืและหน้ีสินอ่ืน ประมาณการกระแสเงินสด
หมุนเวยีน 

ความสามารถในการขอ
วงเงินสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ เงินสดและรายการเท่า เงินสด 
ลูกหน้ีการคา้  เง ินลงทุน 
ในหน้ี และสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญา 

การวิเคราะห์อายุและอนัดบั
ความน่าเช่ือ 

กระจายความเส่ียงของ
เงินฝากธนาคารและวงเงิน
สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด    
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร า ย ก า ร สิ นท รัพ ย์แ ละ

หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

ไม่มีนยัส าคญั - 

อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ยืมท่ีมีความผันผวน
ของอตัราดอกเบ้ีย 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว - 

ราคาหลักทรัพย์ เงินลงทุนในตราสารทุน - - 
 

29.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งระมดัระวงัโดยการประมาณการกระแสเงินสด
หมุนเวียน การรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและความสามารถในการหาเงินทุน
ใหเ้พียงพอจากวงเงินสินเช่ือเพื่อจ่ายช าระใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของภาระผกูพนั 
 

ก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 (หน่วย : พนับาท) 
 0-6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 ปี 2-5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  603,108   -     -     -     -    603,108 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  580,852   -     -     -     -    580,852 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  56,444   94,408   270,990   430,634   82,490  934,966 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  8,558   8,634   44,579   3,238   -    65,009 
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย : พนับาท) 

 0-6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 ปี 2-5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  395,440   -     -     -     -     395,440  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  326,601   -     -     -     -    326,601 
เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย  182,005   -     -     -     -     182,005  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  30,522   30,530   61,100   115,991   8,789   246,932  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  7,637   7,689   43,035   2,087  -  60,448 

 

29.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเกิดข้ึนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินใหกู้ย้มื เงินฝากธนาคารท่ีมี
ขอ้จ ากดัในการใช ้และเครดิตท่ีใหก้บัลูกหน้ีจากการขายสินคา้และบริการ 
 

1) การบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นเครดิตมีการบริหารแบบกลุ่ม ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัท่ี BBB+ (อา้งอิงจาก

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเป็นอิสระ) 
1.2 ลูกคา้ที่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่มีความ

เป็นอิสระ จะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาความเส่ียงดานเครดิต ส่วนท่ีไม่มีการจดัล าดบั
ความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษทัประเมิน
ความเส่ียงการควบคุมคุณภาพการให้เครดิตกับลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะการเงิน 
ประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัอ่ืน การก าหนดวงเงินเครดิตใหก้บัลูกคา้ปกติมีการควบคุม
โดยผูบ้ริหารของส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2) การประกนั 
ลูกหน้ีบางรายมีการจ่ายเงินมดัจ าหรือเงินจ่ายล่วงหนา้บางส่วนเพื่อเป็นการประกนัการท างาน
ใหเ้สร็จส้ินตามสัญญา 
 

3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
กลุ่มบริษทัมี 3 ประเภทของสินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงัน้ี 
1) ลูกหน้ีการคา้จากการขายและบริการ 
2) สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาในการใหบ้ริการ 
3) เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย ซ่ึงรับรู้ดว้ยตน้ทุนตดัจ าหน่าย 
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เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตามวธีิการทัว่ไป 
โดยการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนของเงินใหย้มืดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ีเงินใหกู้ย้มืยงัไม่เกินก าหนดช าระและยงัไม่มีความเส่ียง
ดา้นเครดิตท่ีเพิ่มข้ึนจึงยงัไม่มีการบนัทึกผลขาดทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา พิจาณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตามวธีิการอยา่งง่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบการเงินรวม 
      (หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

คา้งช าระ รวม 
1-30 วนั 31-60 วนั 61-90 วนั 91-180 วนั 181-365 วนั มากกวา่ 365 วนั  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดข้ึน(ร้อยละ) 

 
0.02 - 0.28 

 
0.02 - 0.30 

 
0.05-0.42 

 
0.11 - 0.73 

 
0.16-0.86 

 
0.27 - 1 

 
1 

 

ลูกหน้ีการคา้ 258,152   39,462   12,476   5,700   8,112   13,972   47,691   385,565  
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 77,582   1,293   21   969   -     710   5,648   86,223  
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 15,416   -     -     -     -     -     -     15,416  
หน้ีสินและรับช าระหลงัวนัส้ินงวด (150,148) (33,014) (8,504) (4,378) (5,751) (7,005) (24,227) (233,027) 
มูลค่าสุทธิท่ีน ามาค  านวณ 201,002   7,741   3,993   2,291   2,361   7,677   29,112   254,177  
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,235 122   208   260   337   2,905   45,215   53,282  
 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
      (หน่วย : พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

คา้งช าระ รวม 
1-30 วนั 31-60 วนั 61-90 วนั 91-180 วนั 181-365 วนั มากกวา่ 365 วนั  

อตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
   จะเกิดข้ึน(ร้อยละ) 

 
0.02 

 
0.02 

 
0.05 

 
0.11 

 
0.16 

 
0.27 

 
1.00 

 

ลูกหน้ีการคา้  225,834  24,938 12,478 5,700 7,768 12,233 59,770 348,721 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 76,212   1,293 22 968 - 710 5,648 84,853 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 15,416 - - - - - - 15,416 
หน้ีสินและรับช าระหลงัวนัส้ินงวด  (112,980)  (20,132)  (8,504)  (4,378)  (5,670)  (6,638)  (22,242)  (180,544) 
มูลค่าสุทธิท่ีน ามาค านวณ 204,482 6,099 3,996 2,290 2,098 6,305 43,176 268,446 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3,169 122 208 260 337 1,673 43,176 48,945 

 
 
 

 
 
 
 



___________________________กรรมการ  
    (                                               ) 78 

 

ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 

37,947  17,298  37,947  17,298 
บวก เพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 22,194  -  22,194  - 
บวก  รับรู้เพ่ิม 7,193  22,113  2,856  22,113 
หกั กลบัรายการ (14,052)  (1,464)  (14,052)  (1,464) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 53,282  37,947  48,945  37,947 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงวธีิการค านวณค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดข้ึนโดยแยกลูกหน้ีออกเป็นกลุ่มตามลกัษณะธุรกิจเพื่อให้ประมาณการ
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เป็นผลให้มีการกลบัรายการค่าเผือ่
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจ านวน 14.05 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน และสินทรัพย์
ท่ีเกิดจากสัญญาแสดงรายการสุทธิในค่าใชจ่้ายในการบริหาร การกลบัรายการของงวดก่อนในภายหลงั
จะแสดงรายการสุทธิในรายการบรรทดัเดียวกนัท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้ 

 

29.3 ความเส่ียงดา้นตลาด 
 

ความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารเช่ือวา่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศไม่เป็นสาระส าคญั 
 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้  าการป้องกนั
ความเส่ียง ดงัน้ี 
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งบการเงินรวม 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ ดอลลาร์สหรัฐ เยน เหรียญสหรัฐฯ เยน 
สินทรัพยท์างการเงิน 2,099 - - - 
หน้ีสินทางการเงิน - 5,100,000 1,011,845 26,868,000 
 
งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
รายการ ดอลลาร์สหรัฐ เยน เหรียญสหรัฐฯ เยน 
สินทรัพยท์างการเงิน 2,099 - - - 
หน้ีสินทางการเงิน - - - 268,000 
 
ผลรวมของก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
   เงินตราต่างประเทศ 

 
(102) 

  
734 

  
- 

  
188 

 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด
ในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียของกระแสเงินสดท่ีเกิดจากเงินกูย้มื 
โดยความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเกิดจากความเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นราคา และดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียสรุปได้
ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

 เงินตน้ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) เงินตน้ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลง 

ตามอตัราตลาด 
อตัรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี รวม 
ปรับข้ึนลง 

ตามอตัราตลาด คงท่ี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อตัราตลาด 

อตัรา 
ดอกเบ้ียคงท่ี รวม 

ปรับข้ึนลง 
ตามอตัราตลาด คงท่ี 

สินทรัพย์           
เงินฝากธนาคาร           
- เงินฝากออมทรัพย ์ 12,881 - 12,881 0.05 - 0.375  - 12,880 - 12,880 0.05 – 0.375  - 

          - 
หนี้สิน          - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 603,108 - 603,108 MLR-1 - 395,440 - 395,440 MLR-1 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 934,966 - 934,966 MLR,  

MLR-0.5 - 2 
- 246,392 - 246,392 MLR,  

MLR-0.5 - 1 
- 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 65,009 65,009 - 4.29 - 5.73 - 60,448 60,448 - 4.29 - 5.73 
เงินกูย้มื - บริษทัยอ่ย - - - - - 182,005 - 182,005 MLR-0.50 - 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2563 
อตัราดอกเบ้ีย - เพิ่มข้ึน 1% 11,149  3,626 
อตัราดอกเบ้ีย - ลดลง 1% (11,149)  (3,626) 
 

ความเส่ียงของราคาหลักทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากราคาหลกัทรัพยจ์ากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
30. การบริหารส่วนทุน 

 

การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการบริการส่วนทุน ดงัน้ี 
- ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถจ่ายคืนเงินทุนและผลประโยชน์
ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

- รักษาไวซ่ึ้งโครงสร้างส่วนทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อลดตน้ทุนเงินทุน 
 

การรักษาไวห้รือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับปรุงจ านวนการจ่ายเงินปันผล การคืนทุน 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรัพยเ์พื่อลดหน้ี 
 
กลุ่มบริษทัมีการติดตามและตรวจสอบส่วนทุนภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยให้มีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนไม่เกินกวา่ 2 เท่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน มีรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินสุทธิ 2,433,353  2,076,683  1,534,120  1,192,562 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,780,084  3,808,349  4,120,036  4,068,935 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.64  0.55  0.37  0.29 
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31. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า  
เงินกูย้มื 
ระยะยาว  

 
รวม 

1 มกรำคม 2563 452  896,246  896,698 
      
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 175,382  -  175,382 
การเปล่ียนแปลงประมาณการ (100,917)  -  (100,917) 
รายการท่ีเกิดขึน้จากกระแสเงินสด:      
การจ่ายคืน (16,748)  (100,809)  (117,557) 
เงินสดรับ 6,840  140,200  147,040 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย -  (670)  (670) 
31 ธันวำคม 2563 65,009  934,967  999,976 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า  
เงินกูย้มื 
ระยะยาว  

 
รวม 

1 มกรำคม 2562 716  1,009,319  1,010,035 
      
รายการท่ีเกิดขึน้จากกระแสเงินสด:      
การจ่ายคืน (264)  (180,000)  (180,264) 
เงินสดรับ -  68,390  68,390 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย -  (1,463)  (1,463) 
31 ธันวำคม 2562 452  896,246  896,698 
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   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า  
เงินกูย้มื 
ระยะยาว  

 
รวม 

1 มกรำคม 2563 452  191,309  191,761 
      
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 170,232  -  170,232 
การเปล่ียนแปลงประมาณการ (100,918)  -  (100,918) 
รายการท่ีเกิดขึน้จากกระแสเงินสด:      
การจ่ายคืน (14,987)  (83,709)  (98,696) 
เงินสดรับ 5,668  140,200  145,868 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย -  (868)  (868) 
31 ธันวำคม 2563 60,447  246,932  307,379 

 

   (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 
 หน้ีสินตาม 

สญัญาเช่า  
เงินกูย้มื 
ระยะยาว  

 
รวม 

1 มกรำคม 2562 716  302,909  303,625 
      

รายการท่ีเกิดขึน้จากกระแสเงินสด:      
การจ่ายคืน (264)  (111,600)  (111,864) 
31 ธันวำคม 2562 452  191,309  191,761 

 

32. ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
 

32.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  2563 2562 

 สกลุ 
เงิน 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้าประกนั บาท 819,772  (391,422) 428,350 741,325 (312,998) 428,327 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและอื่น ๆ บาท 1,921,000  (1,772,507) 148,493 2,038,000 (2,000,663) 37,337 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทั 

  2563 2562 

 สกลุ 
เงิน 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

หนงัสือค ้าประกนั บาท 470,000 (321,102) 148,898 408,000 (250,182) 157,818 
วงเงินเบิกเกินบญัชีและอื่น ๆ บาท 894,000 (764,497) 129,503 1,011,000 (995,466) 15,534 

 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัส าหรับการปฏิบติัตามสัญญา
และการใชไ้ฟฟ้า พร้อมทั้งไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัไปเป็นหลกัประกนั
หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าว 
 

32.2 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการออกหนงัสือค ้าประกนั (Letter of credit) กบัธนาคารแห่งหน่ึงร่วมกบั
บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัจ านวน 5.83 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของการร่วมคา้ 
วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยหุน้สามญัในกิจการร่วมคา้ 

 

32.3 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายช าระค่าบริการฝึกอบรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ียงัไม่ไดรั้บรู้
เป็นหน้ีสินในงบการเงินจ านวน 5,100,000 เยน 

 

33. การจดัประเภทใหม่ 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อเปรียบเทียบกบั
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

      (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  ก่อน 

การจดัประเภท  
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง)  

หลงั 
การจดัประเภท 

งบแสดงฐานะการเงิน       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   359,770    73,815    433,585  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน   82,862    (73,815)   9,047  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   -      5,052    5,052  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน   -      5,332    5,332  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย   10,384    (10,384)   -    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   456,099    5,993    462,092 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวยีน   -      63,705     63,705 
เงินรับล่วงหนา้ - ลูกคา้ทัว่ไป   63,380    (63,380)   -    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   8,167    (6,318)   1,849  
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      (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเฉพาะของบริษทั 
  ก่อน 

การจดัประเภท  
เพิ่มข้ึน 
(ลดลง)  

หลงั 
การจดัประเภท 

งบแสดงฐานะการเงิน       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   342,507    18,891    361,398  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน   21,790    (18,891)   2,899  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   -      4,540    4,540  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน   -      5,181    5,181  
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย   9,721    (9,721)   -    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   319,956    5,311    325,267  
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวยีน   -      60,495    60,495  
เงินรับล่วงหนา้ - ลูกคา้ทัว่ไป   60,170    (60,170)   -    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   7,314    (5,636)   1,678  
 

34. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 
 
 

     



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

 
 

การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ 
ขอ้มูลความดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

3. บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อการจดัรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  บริษทั 
ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย เศรษฐบุตรเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีช่ือของ          
นายวฒิุชยั เศรษฐบุตรก ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้
                    

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน์ กรรมการ -ลงนาม- 

2. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการ -ลงนาม- 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวฒิุชยั  เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษทั -ลงนาม- 
 
 
  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 
  

เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท และตวัแทนตดิต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ 

รายช่ือคุณวฒิุ และประวติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ 
ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
ประธานกรรมการ/  
กรรมการอิสระ 
25 เมษายน พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรติ

นิยมดีมาก)  (มหาวิทยาลยัปารีส 10) 
 ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรติ

นิยมดี) (มหาวิทยาลยัปารีส 10) 
 ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง 

(มหาวิทยาลยัปารีส 2) 
 เนติบณัฑิตไทย (ส านกัอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา) 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. นามยง เทอร์มินอล  

2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอย ี 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โกลว ์พลงังาน  
ปัจจุบนั กรรมการ สภาสถาบนัพระปกเลา้ 
ปัจจุบนั ราชบณัฑิต ราชบณัฑิตยสถาน 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการกฤษฎีกา 

คณะท่ี 13 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ปัจจุบนั กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา ส านกังานกองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม 
ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม
ระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 15 ส านกังานศาล
ยติุธรรม 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท)  รุ่นท่ี 8  
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 4111 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปัจจุบนั นายกสมาคม มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

ปัจจุบนั คณะกรรมการขบัเคล่ือน
การปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวตักรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม 

ปัจจุบนั นายกสภา สถาบนับณัฑิตพฒันาศิลป์ 

2557 – 2558 รองประธานสภาปฏิรูป
แห่งชาติคนท่ี 1 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

      2557 – 2558 ประธานคณะกรรมาธิการ
ยอร่างรัฐธรรมนูญ 

 

      2549 – 2557 เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกลา้ 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

      2546 – 2549 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
      2546 – 2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 69 คุณวุฒิทางการศึกษา ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ/ ประธาน
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  
 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

รองประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลความ
เส่ียง/ กรรมการอิสระ 
5 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

 ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี 6 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 ระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
(สาขาการจดัการทัว่ไป) 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ระดบัปริญญาตรีวศบ.โยธาสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอ้ม, Mapua Institute of 
Technology ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

กรรมการก ากบัดูแลความ
เส่ียง 

ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูท้รงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
มหานคร 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.  มิลล์คอน สตีล 
2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
2555 ผูอ้  านวยการส านกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2553 ผูต้รวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. 
 
 
 
 
 

นายธิติพงศ ์ตั้งพนูผลวิวฒัน์ 
กรรมการ/  
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

42 คุณวฒิุทางการศึกษา 
 ปริญญาโท M.Sc. in Engineering Business 

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

Administrative, Walter A. Hass School of 

 
17.00% 

ถือหุ้นจ านวน 
917,658,400

หุ้น 
 

ไม่มี ปัจจุบนั กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เซเวน่ ไวร์  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 

Business, University of California at 
Berkeley 

 
ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 
 
 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ General Engineering Mauritius 
Limited  

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ 

ปัจจุบนั กรรมการ Siam Rubber Industry Co.,Ltd 
2557 – 2558 กรรมการ บจก. เวิลดไ์วร์โปรเซสซ่ิง  
2554 – 2556 President Millcon Steel Industries Plc. 
2555 – 2556 กรรมการ Million Miles Co.,Ltd 
2552 – 2556 President Millcon BurapaCo.,Ltd 

4. 
 

นายวิรัช มรกตกาล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

53 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต Pamplin 

College of Business, Virginia  

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

 Polytechnic Institute and State University 
 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

  2552 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล  

       ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. ตน้ไร้ขอ้  
    

 
  2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บมจ. อกัษรเอด็ดูเคชัน่  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

   ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 

  ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจก. แกแลค็ซ่ี เวนเจอร์ส 

   26/2561 สมาคมวิทยาลยัตลาดทุน (CMA) 
 หลกัสูตร Board Nomination and 

Compensation (BNCP) รุ่นท่ี 5/2561 

  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บจก. ดีสโตน คอร์ปอเรชัน่ 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั   ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจก. เวนด้ิง พลสั 
   ไทย (IOD) 

 หลกัสูตร TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 16/2559 สมาคม 

  ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสายงาน
พาณิชยแ์ละการลงทุน 

บมจ. สบาย เทคโนโลย ี

   บริษทัจดทะเบียนไทย (TLCA)   2561 – 2562 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั 
    หลกัสูตร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่นท่ี 18/2558 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  2561 - 2562 ประธานกรรมการ/ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

KTZ Ruby Hill Securities 
Company Limited ณ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

    หลกัสูตร Director Certification (DCP) รุ่น   2559 – 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั  
   ท่ี 190/2557สมาคมส่งเสริมสถาบนั    ใหญ่ (มหาชน) 
   กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 Chartered Financial Analyst, CFA 
Institute  

  2552 – 2558 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

5. นางพรรณี จารุสมบติั 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 
2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

64 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขา

การเมืองการปกครอง มหาวิยาลยัสุโขทยั
ธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต สาขา
ส่ือสารมวลชน (เกียรตินิยมอนัดบั 2)
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั รองประธาน สภาวฒันธรรมไทยจีน และส่งเสริม
ความสมัพนัธ์ 

ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้           
พระนครเหนือ 

ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

2557 – 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
2552 เลขานุการรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2551 อนุกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI 

BOI 

2551 กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(สสว.) 

ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

- รองเลขาธิการ  สมาคมเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ไทย-จีน 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะท างาน สภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจ และความมัน่คง
แห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

- 

2550 รองเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรี 

- 

2549 สมาชิกวฒิุสภา จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

- 

2548 กรรมการผูจ้ดัการ  บจก.โตโยตา้ พาวิลเล่ียม ระยอง 
- กรรมการผูจ้ดัการ  บจก. ออฟเฟอร์ เซอร์วิส  

6. ดร.วิชญะ เครืองาม 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ
อิสระ 

39 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (J.S.D.)  

(University of California, Berkeley) 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LL.M.)     

(University of California, Berkeley) 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  

ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

  2557 – ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรร
หา พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. นามยง เทอร์มินลั 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

    เนติบณัฑิตไทย (ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา) 

 ประกาศนียบตัรส านกัฝึกอบรมวิชาวา่ความ 
(สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ)์ 

   และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 
กรรมการอิสระ 

 

   ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัร Role of the Chairman 

Program (RCP 42/2018) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั 

  2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรร
หา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. ศิศรินทร์ 

   ไทย (IOD) 
 ประกาศนียบตัร Corporate Governance for 

Executive (CGE 6/2016) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  2553 – ปัจจุบนั 
 
 
 

Business Development 
Executive  

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

    ประกาศนียบตัร Advanced Audit 
Committee Program (AACP 22/2016) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

  2563 – ปัจจุบนั อาจารยผ์ูบ้รรยาย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา 

    ประกาศนียบตัร Director Accreditation 
Program (DAP 116/2015) สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  2562 – ปัจจุบนั อนุกรรมการกลัน่กรองและ
พฒันากฎหมายเก่ียวกบัการ
ประกอบกิจการพลงังาน 

คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

    ประกาศนียบตัร Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries 
(CGI8/2015)สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกันิติธรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 7 วิทยาลยัศาล
รัฐธรรมนูญ 

  2561 – ปัจจุบนั อนุกรรมการดา้นการมี
ส่วนรวมในการติดตาม 
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ดา้นกฎหมาย 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้น
กฎหมาย 

    ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารกระบวนการ
ยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 16 
ส านกังานศาลยติุธรรม 

  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมกีฬาแบดมินตนัแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

    ประกาศนียบตัรนกับริหารการยติุธรรมการ
ปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่นท่ี 6 ส านกังาน
ศาลปกครอง 

  2563 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูป
กฏหมายในระยะเร่งด่วน 

    ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบบ
ประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นท่ี 1 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

  2563 – ปัจจุบนั อนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะการ
แกปั้ญหาความยากจนและลดความ
เหล่ือมล ้าดา้นเศรษฐกิจ วฒิุสภา 

      2557-2560 
2562-2563 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
บรรษทัภิบาลและความ 

บล. เออีซี จ  ากดั (มหาชน) 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

       รับผิดชอบต่อสงัคม/ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

      2559 – 2560   นกัวิชาการประจ า
คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศดา้นกีฬา 
ศิลปะ วฒันธรรม การ
ศาสนา คุณธรรม และ
จริยธรรม 

สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

      2553 – 2561  อาจารยป์ระจ าคณะ
นิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

      2558 – 2560 กรรมการ  สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      2556 – 2557  อนุกรรมาธิการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ือ
สาธารณะ 

วฒิุสภา 

      2556 – 2557 ท่ีปรึกษาประจ าอนุ
กรรมาธิการศึกษาระเบียบ  

สภาผูแ้ทนราษฎร 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

       ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
ส่ือสารสารสนเทศและ
โทรคมนาคม 

 

      2549 – 2553 ทนายความ บจ. ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) 
7. นายวิภูธา ตระกูลฮุน 

กรรมการอิสระ/ ประธานสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดิ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง  
 

54 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัศศินทร์ 
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ

การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

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

 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ/ ประธาน
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดิ/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง  

2557 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหารการลงทุน 

บมจ. มิลลค์อน สตีล 

ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 

ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. บิสซิเนส อะไลเมน้ท ์

ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์ 

      2554 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

8. นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร 
กรรมการบริษทั /
กรรมการบริหาร /กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี / 
เลขานุการบริษทั 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 

49 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน

ระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Bachelor Degree in Business 

Administration,  
     National University, California, U.S.A 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบติั

ส าหรับเลขานุการบริษทัตามกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หม ่

 หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) Class 131/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ จ  ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ  ากดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) 

PTE.Limited 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ General Engineering Mauritius 

Limited 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั Millcon Thiha GEL Limited 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั แมคทริค จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั /

กรรมการบริหาร /กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี / 
เลขานุการบริษทั 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 
 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีโอ ฟอร์ม จ ากดั 
2556 – 2556 ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายนกั

ลงทุนสมัพนัธ์และ
ประสานงานทัว่ไป 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2556 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
จดัการ 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

2553 – 2556 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

2551 – 2556 เลขานุการบริษทั บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
2548 – 2550 ผูจ้ดัการแผนกวางแผน

ธุรกิจ 
บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2548 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั จีโอฟอร์ม จ ากดั 
2542 – 2547 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั จีโอฟอร์ม จ ากดั 
2554 – 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 

9. นายอมรศกัด์ิ โตรส 
รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร
สายการผลิต 
 

54 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program 

รุ่น SCCC/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Corporate Governance for 
Executive (CGE) SCCC/2015 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารสายการผลิต 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

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

Switzerland 
  2542 – 2544  Maintenance Engineer Holcim Group Services Ltd, 

Switzerland 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) 184/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

10. นางวิสัจจา  คชเสนา 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

49 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท (การบญัชี) มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 
 
ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

0.00% ถือหุ้น
จ านวน 334 

หุ้น 

ไม่มี 2559 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
และการเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2559 ท่ีปรึกษาฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

2537 – 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บริษทั พี พลสั พี จ  ากดั (มหาชน) 

11. นายศรัณย ์เวียงค  ามา/ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิตและบริการ
ผนงัคอนกรีตส าเร็จรูป 

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

Sukhothai Thammathirat University 
 M.SC. in Civil and Structural Engineering. 

UniversityKebangsaan Malaysia. 
 B.Eng. in Civil Engineering. 

Rajchamangkala Institute of Technology, 
ThevavesCampus, Bangkok. 
 

ประวตัิการอบรม 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2558 ผูช่้วยรองประธาน Pruksa Real Estate PCL. 
2551 – 2554 ผูช่้วยรองประธาน บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 

(มหาชน) 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 15 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

 หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างแนวราบ
และการตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง รุ่น 15 

 Strategies for Managing Generation Y. 
Pruksa Training  

 Finance for Non-Finance. Pruksa Training 
School 

12. นายสมนึก พทุธิวฒัน์ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการเสาเขม็
คอนกรีตอดัแรง 
 

61 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขา

โยธามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบริการ
เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

2547 – 2560 กรรมการ บริษทั เมกกะเทค แอนด ์เอสโซซิ
เอท จ ากดั 

2546 – 2547 ผูจ้ดัการ บริษทั มัน่คงบา้นและท่ีดิน จ ากดั 
2533 – 2543 วิศวกรท่ีปรึกษา บริษทั เยนเนอรัล เอน็ยเินียร่ิง จ  ากดั 

(มหาชน) 
2523 – 2525 วิศวกรสนาม บริษทั ว. อุดรก่อสร้าง จ  ากดั 

13. นางสาวช่ืนสุข มีโพธ์ิสม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและ
ควบคุมธุรกิจ 
 

49 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาการธนาคาร

และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 พาณิชยศาสตรบณัฑิต สาขาการเงินและ

การธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาและ
ควบคุมธุรกิจ 
 

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

2560 – 2562 ท่ีปรึกษางานพฒันาธุรกิจ บริษทั แองเจิล เรียลเอสเตท คอนซลั
แทนซ่ี จ  ากดั 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 
  

เอกสารแนบ 1 

ล าดบั 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 
สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหวา่ง
กรรมการ 

และผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 
 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีซีเจเอม็ บิสซิเนส คอนซลั
แตนท ์จ ากดั 

2555 – 2557 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บริษทั อีเทอร์นอล เอเซียดิสทริ
บิวชัน่ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

14. นายชาติชาย หิรัญนุช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายดิจิตลั 
 

46 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 Master of Computing University of 

Tasmania 
 Bachelor’s degree of Science 

Rajamangara Institute of Technology 
 

ประวตัิการอบรม 
-ไม่มี- 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายดิจิตลั บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 
(มหาชน) 

2559 – 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายไอที Show DC Corp CO., Ltd 
2554 – 2559 ผูอ้  านวยการฝ่ายไอที LCB Container Terminal 1 Ltd 

 
  



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 2   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
รายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 25631) 

ล ำดบั ช่ือ GEL 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กีย่วข้อง 

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

 
    หมายเหตุ  :  
    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 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุทางการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน 
นายอภินนัทน์  ศรีปราโมช 

 
60  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 หลกัสูตร Mini MBA 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  

ทะเบียนเลขท่ี 5092 
 หลกัสูตรการตรวจสอบภายใน สมาคม

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2551-
ปัจจุบนั 

หวัหนา้ทีม
ส่วนงาน
ตรวจสอบ
ภายในบริษทั
จดทะเบียน 
และบริษทัท่ี
เตรียมจด
ทะเบียนใน
ตลาด
หลกัทรัพย ์

บริษทั สอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล  

หนา้ท่ีหลกั 
 วางมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว ้สอบทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน าเสนอผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
 
รายละเอียดของงาน 

1) จัดท าแนวการตรวจสอบ (AUDIT PROGRAM) ในส่วนของหน่วยรับการตรวจก ากับ ดูแล สอบทานการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

2) จดัท ากระดาษท าการ สรุปประเด็นขอ้ตรวจพบ รวมทั้งเสนอวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
3) ปฏิบติังานตรวจสอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชว้ิธีการตรวจสอบต่างๆ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การ

ตรวจนบั การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4) รายงานผลการตรวจสอบในส่วนของหน่วยรับตรวจ โดยผา่นการอนุมติัจากกรรมการผูจ้ดัการ 
5) ประสานงานกบัผูจ้ดัการหน่วยรับตรวจ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีท าการตรวจสอบ 
6) ควบคุมการจดัท างบประมาณประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7) ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั  
8) ปฏิบติังานอ่ืน ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 4 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากบัดูแลกจิการฉบับเตม็และจรรยาบรรณธุรกจิ 

รายละเอียด “นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดูแลกิจการฉบบัเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจ” ปรากฏอยูใ่นเวบ็ไซตบ์ริษทั 
www.gel.co.th ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

http://www.gel.co.th/


รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ

จ านวน 3 ท่าน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
     

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนคร้ัง 
(ที่เข้าร่วมประชุม) 

แต่งตั้ง 

1. นายวิรัช มรกตกาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

4/4 26 ก.พ. 2562 

2. นางพรรณี   จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4 2 มิ.ย. 2557 

3. นายวิชญะ   เครืองาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/4 2 ต.ค. 2557 

 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกฎหมาย ดา้นบญัชี ดา้นการเงิน เป็น

ตน้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในการสอบทานงบ
การเงิน  พิจารณาคดัเลือกและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะระบบการควบคุมภายใน 
พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแล รวมทั้ง
การเสริมสร้างหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวมทั้งหมด 4 คร้ัง กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ังโดยเป็น
การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงไดพ้ิจารณาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามความเหมาะสม และไดส้รุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบ รวมทั้งไดจ้ดัการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมีกรรมการอิสระอีก 3 ท่านเขา้ร่วมดว้ย แต่ไม่มีผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ร่วมจ านวน 1 
คร้ัง ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผูส้อบบญัชีอยา่งเป็นอิสระ โดยสรุปสาระส าคญัการปฏิบติังานใน
รอบปีได ้ ดงัน้ี 

 
1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง และเพยีงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ทั้ งในดา้นความ
ถูกตอ้งและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จากการสอบทานไม่พบส่ิงท่ีเป็น
เหตุให้เช่ือวา่ รายงานทางการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งกรรมการอิสระไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการโดยไดส้อบถามและรับ



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หนา้ 2 
 

เอกสารแนบ 6 

ฟังค าช้ีแจง ตลอดจนให้ขอ้คิดเห็นและค าแนะน าในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ือให้
มัน่ใจว่า รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามท่ีควรในสาระส าคญัและเช่ือถือไดต้าม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้เปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
2. การสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

ไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ โดยประชุมร่วมกบั
ผูบ้ริหารและหวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ไดติ้ดตามและสอบถามการปฏิบติัตามนโยบายก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ โดยรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และรับทราบผลการ
แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Whistle Blower) 
ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่มีการแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสในหวัขอ้ดงักล่าว   

บริษัทฯได้ลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจัดท าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั และส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรองของโครงการดงักล่าวโดยบริษทัฯไดแ้สดงหลกัฐานประกอบต่างๆ เก่ียวกบั
นโยบายในการการด าเนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบติังาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนดในแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชั่น ทั้ งน้ี บริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชัน่เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และไดมี้การต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต (CAC Recertification) เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
3. การดูแลด้านการปฏิบัตงิานตามระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาระเบียบ ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ (ระเบียบ) รวมถึงการเปล่ียนแปลงของระเบียบนั้น และไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ  และเห็นว่าบริษทัฯมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ การท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวโยงกนัดว้ยความโปร่งใส่ 
เป็นธรรมในราคาท่ีสามารถเทียบเคียงได ้(Arm’s Length Basis) ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้ตลอดจน
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 
4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

พิจารณาสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ ตลอดจนให้
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทัฯในนโยบาย
การบริหารและจดัการความเส่ียง 

 



รายงานประจ าปี 2563/ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1 One report) 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หนา้ 3 
 

เอกสารแนบ 6 

5. การสอบทานระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาแกไ้ขการปฏิบติังาน เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมพอเพียงและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 
6. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงนิประจ าปี  2563 

ไดพิ้จารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยได้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั พราวด์ อิน โปร จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยแต่งตั้ง นางสาวศนัสนีย ์พูลสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 6977 หรือนางสาวภิตินนัท ์ภทัรกฤติเดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10467 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2,600,000 บาท โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
7. การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดท้บทวน และปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุม
กฎเกณฑก์ารปฏิบติังานท่ีมากข้ึน ทั้งในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงไดป้รับปรุงกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้หมาะสม และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
8.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม
แสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมี
การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
 

จากการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซ่ึง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตไดท้ าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมตามขอ้ก าหนด มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและ
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งอยา่งมีนยัส าคญั และได้
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอย่างเพียงพอ 
ส าหรับระบบการควบคุมภายในไดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ ภายใต้
การส่งเสริมใหด้ าเนินการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

 
 

 
(นายวรัิช มรกตกาล) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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