
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 / Enclosure 7 

                                                                                                                                                                                                                              เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No……………………………………… 
ใบจองซ้ือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่านั้น /One Subscription Form per one Shareholder Register No. Only 

                                                                                                                                                     
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

Subscription Form for New Issued Ordinary Shares of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 2,698,938,594 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.23 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

Offering for sale to existing shareholders of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED of 2,698,938,594   new ordinary shares (the "Shares")  

with a par value of Baht 0.85 each, at the offering price of Baht 0.23 per share, at a ratio of 3 existing ordinary shares to 1 new ordinary share 

วนัท่ีจองซ้ือ ☐ 27 พฤษภาคม 2565 / 27  May 2022     ☐  30  พฤษภาคม 2565 / 30 May 2022    ☐   31  พฤษภาคม 2565 / 31 May 2022  ☐   1 มิถุนายน 2565 / 1 June 2022 ☐  2 มิถุนายน 2565 / 2 June 2022 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง / Subscriber's Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") / To Board of Directors of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company") 

ขา้พเจา้ / I/We  ☐  นาย/Mr.  ☐  นาง / Mrs.  ☐  นางสาว / Miss  ☐  นิติบุคคล / Company   

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No.   โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel.   

บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี / ID Card/Work Permit/Passport/Juristic ID No.   

ท่ีอยู ่/ Address    

ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัใหม่ในการเพ่ิมทุนคร้ังน้ี (Record Date) ณ  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565  จ านวน / According to the Record Date on 10 May 2022 to compile 

the list of shareholders entitled to subscribe for new ordinary shares, I/we own   หุน้ / ordinary share(s), และมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวน / and have rights to subscribe for 

  หุน้ / new ordinary share(s) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) ดงัน้ี /  

I/We wish to subscribe for the newly ordinary share(s) in the Company as follows: 
จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 

No. of shares subscription for (Shares) 
จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 
☐  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement 

☐  จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement 
โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง / Choose o only one   

☐  จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/We enclose my/our payment by: 

☐ เงินโอนเขา้บญัชี  “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพ่ือการจองซ้ือ” เลขทีบ่ัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวนั  ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) สาขาออลซีซ่ันส์ เพลส / 
Pay-in: Payable to "Globlex Securities Company Limited for Subscription" Account number 155-3-00030-1, Current Account, Siam Commercial Bank Public Company Limited, All Seasons Place Branch 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) / If  I/We am/are allotted the said Shares, I/we agree to have either of the following processed by the Company (Choose  only one): 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือผูฝ้าก" และด าเนินการให ้บริษทั   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี    

น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี   ช่ือ   ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / 
Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" for the allotted Shares and assign for Participant name   TSD number no.   

To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. ("TSD") for my/our securities a/c no.   a/c name  , maintained at said TSD member company. 

☐  ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด) / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." For the 

allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600. (Subscriber shall pay the fees as specified by TSD for later issuance of share certificate.) 

☐  ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบ
หุ้นให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder 

register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.  

ในกรณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรร หือไม่รับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ขา้งเจา้มีความประสงคใ์หคื้นเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัน้ี  (เลือกเพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุถือว่า
ด  าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้ดว้ยเช็ค) 
☐   จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ฯ ณ วนัท่ี  10 พฤษภาคม  2565 (วนัก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ทั้งน้ี ขา้พเจา้ตกลงรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

Issuing a crossed cheque made payable to me/us and delivering it by registered mail according to the registered mailing address as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 10 May 2022 (the Record Date) the subscriber 

shall be responsible for related fees which may occur 

☐   โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของขา้เจา้ตามท่ีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม  2565 (วนัก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)) เฉพาะธนาคารท่ีก  าหนด 9 ธนาคารไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 

ธนาคารกรุงเทพ(BBL) ธนาคารกรุงไทย(KTB) ธนาคารกรุงศรีฯ (BAY) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ (LH) ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย (CIMB) ธนาคารยโูอบี (UOB) 

Transfer through bank account as recorded in the shareholders’ registration book of the Company on 10 May 2022 (the Record Date) (only 9 specified bank are applied, which are The Siam Commercial Bank PLC. (SCB) Kasikornbank PLC. (KBank)  

Bangkok Bank PLC.(BBL) Krungthai Bank PLC. (KTB) Bank of Ayudhya PLC.(BAY) TMBthanachart Bank PLC.(TTB) Land and Houses PLC. (LH) CIMB THAI Bank PLC. (CIMBT) United Overseas Bank Limited (UOB)   
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลา 
การจองซ้ือ ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใชสิ้ทธิจองซ้ือ และขา้พเจา้ยนิยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะ
ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงัดว้ย 

I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. 

I/We may be deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of 

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED, including the amendment. 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ลงช่ือ x  ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

Please be aware of the risk involved in share investment. Please read the relevant information carefully before subscription.                                  (                                                                                                                  ) 
ขา้พเจา้ตกลงและใหค้วามยินยอมแก่บริษทัในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ท าซ ้ า น าขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้แก่หน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการตามค าขอของขา้พเจา้และ/หรือตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวขา้งตน้ และขา้พเจา้ขอให้ความยนิยอมแก่สถาบนัการเงิน(รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยแ์ละ/หรือนิติบุคคลอ่ืนใด)ท่ีขา้พเจา้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรือการระบุตวัตนของขา้พเจา้ใหแ้ก่ตวัแทนจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัและบริษทัได ้ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัไดท่ี้ www.gel.co.th และของตวัแทนจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัไดท่ี้ www.globlex.co.th/PDPA   
I agree and give my consent to the Company in collecting, processing, using, reproducing, entering into a computer system and/or disclosing my personal information to any entities relevant to carry out according to my request and/or for the above purposes. And, I 
hereby give my consent to any financial institution (including securities companies and/or any other legal entity) which I have a financial transaction with to be able to disclose information related to the presence and/or identifying my identity to the subscription agent of 
the Company and the Company. This is to comply with the law on anti-money laundering. personal data protection laws and any other relevant laws. Owners of personal data can learn more about the Company's personal data protection policy at www.gel.co.th and of 
the subscription agent for the Company at www.globlex.co.th/PDPA. 
หมายเหตุ หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลปฏิเสธหรือไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุเพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ บริษทัไม่อาจพิจารณาและ/หรือไม่อาจ
เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ ไม่อาจบริการหรือท าธุรกรรมใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้

Note: If the owners of personal data refuses or does not provide the personal data specified for the above purposes, the Company may not 

consider and/or may not collect, use, disclose personal data and/or may not provide services or transactions to the owner of personal data.                                                                                                                                                                                                                 

 

ลงช่ือ x__________________________________________ ผูใ้หค้วามยนิยอม/Consent Grantor                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(                                                                                               )                     

 
การประเมนิความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1. ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted the Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2. ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี / I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุน
ในหุน้สามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I 

will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test. 

 ลงช่ือ x  ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

 ( ) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (the "Company") (Subscriber shall also fill in this section.) 

วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date   เลขท่ีใบจองซ้ือ / Subscription Form No.   
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from    เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ  านวน / for subscription of  

  หุน้ / new ordinary shares in the Company, ในราคาหุน้ละ 0.23 บาท / at Baht 0.23 per share, รวมเป็นเงิน / totaling of  บาท / Baht    โดยช าระเป็น / made payable by ☐  เงินโอน / Money Transfer 
ลงวนัท่ี / Date    ธนาคาร / Bank    สาขาท่ีโอน / Branch    
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
☐  ออกใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก" เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก    บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี    / 

Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor" Participant number   Securities trading account number   

☐  ออกใบหุน้ในนาม "บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั" โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of "Thailand Securities Depository Co., Ltd." and deposit those shares 

under issuer account for my name, account number 600 

☐  ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 
 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer    
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงท่ีอยูท่ี่ใหไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปท่ีฝ่ายปฏิบติัการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2009-9000 
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously, please directly notify the change to the registrar at:  Securities Operation Service, 

Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand 

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


 

 

 

BROKER 
ผู้ฝาก

เลขท่ีParticipant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ช่ือบริษัท 

Company Name 
002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ  ำกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 
030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
003 บรษัิทหลกัทรพัย ์พำย จ ำกดั (มหำชน) 

PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ  ำกัด (มหำชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ  ำกดั (มหำชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
038 บรษัิทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จำ กดั (มหำชน) 

BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภัทร จ  ำกดั (มหำชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ  ำกัด (มหำชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 
008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ  ำกัด (มหำชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ  ำกัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 
010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ิล ลนิช ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด  คอม(ประเทศไทย)  จ  ำกัด 

GMO-Z com SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ  ำกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสนิ จ  ำกัด (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ  ำกดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บรษัิทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ  ำกัด (มหำชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ  ำกดั (มหำชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

019 บรษัิทหลกัทรพัยห์ยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

225 บรษัิทหลกัทรพัยซ์ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ  ำกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ  ำกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ  ำกัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ  ำกัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บรษัิทหลกัทรพัย ์ อำรเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ  ำกัด (มหำชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ  ำกดั (มหำชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปรงิ จ  ำกัด 
Krungthai XSpring Securities Company Limited 

  924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ  ำกดั (มหำชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB-BROKER 

236 ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีคอ้รป์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 

257 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพำณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ  ำกดั 
SCB-Julius Baer Securities Co.,Ltd. 

  
 

CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited (CUSTODIAN) 

303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) - ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ  ำกดั (มหำชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) – เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนำคำร ทิสโก ้จ  ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

518 ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ  ำกัด (มหำชน) 
LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 ธนำคำร เจพีมอรแ์กน เชส (เพื่อคำ้ตรำสำรหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

316 ธนำคำรสนิเอเซีย จ  ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) (เพื่อรบัฝำกทรพัยส์นิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (เพื่อตรำสำรหนี)้ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BOND 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อลกูคำ้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 
หมายเหตุ/Notes:  
- ผูจ้องซือ้กรุณำแนบใบรับรองสิทธกิารจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน มำพรอ้มกบัใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนฉบับนีด้ว้ย / The subscriber please attach the subscription certificate of the right to subscribe for new ordinary shares with this 

subscription form for new ordinary shares. 
- ผูจ้องซือ้โอนเงินเขำ้บญัชีเดียวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตำมสิทธิ หรือต  ่ำกวำ่สิทธิ หรือเกินกวำ่สิทธิท่ีไดร้บักำรจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement. 
- ถำ้จ ำนวนหุน้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้นีไ้มต่รงตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษัทไดร้บัช  ำระ บริษัทจะถือตำมจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัช  ำระเป็นหลกั ทัง้นี ้จ  ำนวนเงินดงักลำ่วจะตอ้งไมเ่กินกวำ่มลูคำ่หุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัจดัสรรทัง้หมด / If the share subscription amount stated in 

this subscription form for new ordinary shares does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. In this regard, the said payment shall not exceed the value of 
the subscription amount that the subscriber is entitled to be allocated. 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบใบน ำฝำกช ำระเงินคำ่สินคำ้และบรกิำร (Bill Payment Pay-In Slip) หรือใบน ำฝำก/โอนเงิน ซึ่งแสดงกำรช ำระเงินเพ่ือกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพ่ิมทนุโดยครบถว้น / The subscriber must attach the Bill Payment Pay-In Slip or pay-in slip 
showing full payment for subscription of new ordinary shares. 

 



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั เจนเนอรลั เอนจเินยีร ิง่ จ ากดั (มหาชน) (GEL) 

Notification of the subscription for Right offering (XR) of GEL 

ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหท้า่น
ทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั เจนเนอรลั เอนจเินยีร ิง่ จ ากดั (มหาชน) 
 GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED 

  GEL 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     09/05/2022 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    11/05/2022 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  3:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.23   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     27/05/2022 - 02/06/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          27/05/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : 2 หุน้สามญัเพิม่ทนุ 
ตอ่ 1 หนว่ย ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ (GEL-
W5) ฟร ี**กรณีบัตรประชาชนตลอดชพีแนบ
ส าเนาทะเบยีนบา้น**  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนและสารสนเทศ 

ของ 
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ส่วนที ่1 
ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 
1. ช่ือและสถานทีต่ั้งบริษัทจดทะเบยีน 

ช่ือ  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (”บริษัทฯ”) 
ช่ือยอ่ GEL (เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 บริษัทเปล่ียนแปลงช่ือย่อหลักทรัพย์จากเดิม 

 “GEN” เป็น “GEL”) 
สถานทีต่ั้ง 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055  โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 
ท่ีตั้งส านกังานสาขา สาขาท่ี 1 เลขท่ี 99, 99/1-5 หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวดั

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

 เวบ็ไซต ์ www.gel.co.th 
 

2. วนั เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถื อหุ้นทีม่มีตใิห้จดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

 
3. รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ประเภทของหุน้ : หุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 

ทุนจดทะเบียน
และทุนช าระ
แลว้ของบริษทัฯ 

: ตามท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 2,294,097,804.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,588,195,610.65 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ 6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
2,698,938,594 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท โดยจะมีทุนช าระแลว้จ านวน 
6,882,293,415.55 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 8,096,815,783 หุน้ มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท (หากมีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเตม็จานวน และมี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุนเตม็จ านวน)  
 

ทุนท่ีจะช าระ
เพ่ิมส าหรับการ
จดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

: หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,698,938,594 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.85 บาท 
รวมทั้งส้ิน 2,294,097,804.90 บาท โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 
 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,799,292,396 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.85 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี

http://www.gel.co.th/
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เดิมของบริษทัฯ 
ตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ รวมทั้ง
หุน้รองรับการ
ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ อตัราการ
จดัสรร และ
ราคาเสนอขาย  
 

แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญั
เพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.23 บาท กรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นให้ปัดเศษท้ิงทั้งจ านวน โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมตามสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 1  

 
(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 899,646,198 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.85 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ รุ่นท่ี 5 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5”) ส าหรับผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั
ฯ ท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณดงักล่าวใหต้ดั
เศษท้ิงทั้งจ านวน โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 
0.50 บาทต่อ 1 หุ้นและมีระยะเวลาใชสิ้ทธิ 3 ปี โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
สรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั 
เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) เอกสารแนบ 2 

 
วธีิการจดัสรร : บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 1,799,292,936 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.85 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ
จดัสรรหุ้น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.23 
บาท และในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นให้ปัด
เศษท้ิงทั้งจ านวน 
 
ผูถื้อหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราท่ีก าหนดไว้
ขา้งตน้ได้(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือผูถื้อหุ้นดงักล่าวนั้นไดจ้องซ้ือตามสิทธิของ
ตนจากการจดัสรรรอบแรกครบถว้นทั้งหมดแลว้และไดจ้องซ้ือเกินกวา่สิทธิและช าระ
ค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดแลว้ และมีหุน้สามญัเหลือจากการจดัสรรรอบแรกใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ บริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าว
ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์องซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา
เดียวกนักบัหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือ
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เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 
(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั

ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกวา่หรือเท่ากบัจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษทัจะจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
และไดช้ าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดตามสดัส่วนหุน้สามญัเดิมท่ีถืออยู ่(Pro 
Rata Basis) โดยบริษทัจะน าสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่
สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือ ซ่ึงจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของ
หุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้น
แต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าว
ไปจนกระทัง่ค่าจองซ้ือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมไดจ้องซ้ือเกินกวา่สิทธิและไดช้ าระค่า
จองซ้ือหุน้ดงักล่าวหมด 

 
(ข)  ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกวา่จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อ
หุน้เดิมจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นบริษทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์องซ้ือเกินกวา่สิทธิและไดช้ าระ
ค่าจองซ้ือหุ้นทั้ งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมท่ีถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดย
บริษทัจะน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ย
จ านวนหุ้นท่ีเหลือ ซ่ึงจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมี
สิทธิท่ีจะได้รับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้ งน้ี 
จ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือ
และช าระค่าจองซ้ือแลว้ โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวไปจนกระทัง่ไม่
มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก 

 
หากยงัมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัด ส่ วนการ ถือ หุ้ น และการจัดสรรให้ แ ก่ผู ้ ถื อ หุ้ น ท่ี จอง ซ้ื อ เกิน กว่าสิท ธิ 
(Oversubscription) และจากการจดัสรรเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
GEL-W5 บริษทัจะด าเนินการเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัเพื่อตดัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายดังกล่าว
ต่อไป 
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บริษทัสงวนสิทธ์ิไม่เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัรายใดท่ีไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
 

4. วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) คือ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565  
 

5. กาํหนดการจองซ้ือและรับชําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
กาํหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ระหวา่งวนัท่ี  27 , 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 – 2  มิถุนายน  2565 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 
15.30 น. 
 
สถานทีรั่บจองซ้ือและรับชําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ัง

น้ี โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั 
เลขท่ี 87/2  ชั้น 12 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซัน่ส์ เพลส 

ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์02-672-5999  ต่อ 2521 , 2525 

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ไดท่ี้ท่ีท าการของตวัแทนรับจองซ้ือหุน้ คือ รายช่ือผูติ้ดต่อ 

 ช่ือ E-mail โทร 

คุณนงนุช  บริบูรณธนา nongnuch@globlex.co.th 02-672-5999 ต่อ 2521 

คุณชินโชติ  ยงัรอต  chinachot@globlex.co.th 02-672-5999 ต่อ 2525 

 

ส าหรับท่านท่ีถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท่านมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
และมีหุ้นสามญั บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ฝากไว ้เพ่ือให้บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นด าเนินการรวบรวม
เอกสารและยืน่เร่ืองใหแ้ก่บริษทัฯ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ โดยตวัแทนรับจองซ้ือหุน้จะไม่รับการจองซ้ือหุน้ทางไปรษณีย ์โทรสาร และไม่รับผา่นระบบ DSS 
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6. การชําระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนและวธีิการจองซ้ือ 
6.1 การชําระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จะตอ้งกรอกรายละเอียดให้ถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมทั้ง
ลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูรั้บมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบการ
จองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้เตม็ตามจ านวนท่ีจองซ้ือ ณ ตวัแทนรับจองซ้ือหุน้ของบริษทั โดยในการช าระเงินค่าหุ้น 
ใหช้ าระดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
6.1.1 กรณีชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหักบญัชีเดียวกนั

ภายในวนัท าการถดัไป โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็  จ ากดั  เพ่ือการจองซ้ือ” 
ระหว่างวนัท่ี 27 , 30 – 31 พฤษภาคม  2565 ลงวนัท่ีไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2565 สามารถเรียกเก็บได้
ภายใน 1 วนัท าการถดัไป  ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้จ้องซ้ือ สัง่จ่ายเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต ์1 ฉบบั ต่อ
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1 ใบจองซ้ือหุ้น (ตอ้งน าเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟตผ์่านใบ Bill Payment 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ใส่รหสับริษทั (Com Code) เป็น 1553000301 

6.1.2 กรณีชําระด้วยเงนิโอนเข้าบัญชี  
- โดยช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เท่านั้ น เข้าบัญชี “บริษัท

หลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั  เพ่ือการจองซ้ือ” โดยช าระผ่านระบบ Bill Payment ธนาคาร ไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) Com Code 1553000301 (ใชแ้บบฟอร์ม Bill Payment ตามเอกสารแนบ 5) ระหวา่งวนัท่ี 
27 , 30 – 31 พฤษภาคม และ 1 – 2  มิถุนายน  2565 (รวม 5 วนัท าการ) ไม่เกินเวลา 15.30 น. 

- ช าระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น เขา้บญัชี 
“บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั  เพ่ือการจองซ้ือ” เลือกช่องทางจ่ายบิล  ระบุ Com Code 1553000301 
ใส่ขอ้มูลอา้งอิง 1 (Ref 1) คือ เบอร์โทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้10 หลกั และ ใส่ขอ้มูลอา้งอิง 2 (Ref 2) คือ เลข
ทะเบียนผูถื้อหุน้  ใหค้รบ 10 หลกั 

- ช าระโดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของทุกธนาคาร ใชก้ารสแกน QR CODE ในระบบการ
จองออนไลน์  Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต ์www.globlex.co.th 

ขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ 
- ผูถื้อหุน้จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 
- บริษทังดรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณียแ์ละโทรสาร 
- บริษทังดรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นเงินสด 
-  บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตให้ท าการจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน  
ดว้ยวธีิการอ่ืนไดต้ามความเหมาะสม 

 
ผู้จองซ้ือจะต้องทําการชําระเงินค่าจองซ้ือแต่ละคร้ังแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยผู้จองซ้ือต้องชําระเงินค่า
จองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนคร้ังเดยีวเตม็จาํนวนทีจ่องซ้ือโดยฝาก/โอนเงนิคร้ังเดยีว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตาม
สิทธิหรือตํา่กว่าสิทธิและกรณีจองซ้ือเกินจากสิทธิที่ได้รับจดัสรร ทั้งนี ้ช่ือของผู้ชําระเงนิในช่องทางต่างๆ จะต้อง
เป็นช่ือเดยีวกบัผู้จองซ้ือเท่านั้น โดยในกรณีทีผู้่จองซ้ือมเีลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จอง
ซ้ือจะต้องทาํการชําระเงนิค่าจองซ้ือแต่ละคร้ังแยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 

http://www.globlex.co.th/


 

7 

6.2 วธีิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
6.2.1  ใช้เอกสารใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ก) ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้ ง 
ลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ 

ข) หลกัฐานการช าระเงิน ไดแ้ก่  ใบนําฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงินค่าหุ้นดว้ยการ
โอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต ์พร้อมทั้งระบุช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ท่ี
สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

ค) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัและไดจ้ดัส่งไปทางไปรษณียล์งทะเบียน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือฉบบัน้ี 

ง) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพยห์รือกระแสรายวนัเท่านั้ น  
โดยช่ือบญัชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผูจ้องซ้ือหุน้เท่านั้น พร้อมรับรองส าเนา  

จ) เอกสารประกอบการแสดงตน (รายละเอียดปรากฏตามขอ้ 6.3) 
6.2.2  การจองซ้ือและรับชําระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering 

เลือกจองซ้ือผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต ์www.globlex.co.th (“การจอง
ซ้ือผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี  2 
มิถุนายน 2565  
ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยเลือกจองซ้ือ ตามวธีิการดงัน้ี  
1.  ผูจ้องซ้ือหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเวบ็ไซต ์www.globlex.co.th โดยกรอกหมายเลขบตัรประชาชน 
หรือ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในการตรวจสอบ  
2.  ผูถื้อหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นจ านวนหุ้น เดิม และจ านวนหุ้นท่ีสามารถจองซ้ือไดต้ามสิทธิ 
จากนั้น คลิก “ยนืยนั”  
3. กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นในช่องท่ีก าหนด 
4.  แนบหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซ้ือผา่นระบบ E-RO 
5. ตรวจสอบขอ้มูล และ ยนืยนัท ารายการพร้อมทั้งบนัทึก   
6. พิมพห์ลกัฐานการจองซ้ือหุน้ไว ้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
 

6.3 เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (การแสดงตน) 
บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ี ไม่มีบัตร
ประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทาง
ราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือ
สกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนั Record Date วนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ให้แนบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุเป็นตน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

ส า เน าหนั ง สื อ รับ รอง ท่ี ออกโดยกระท รวงพ าณิ ชย์ ท่ี ออกไม่ เกิน  6 เดื อน  ก่อน วัน จอง ซ้ื อพ ร้อม 
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่
กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษทัท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถา้มี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของ
ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทูต
ไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัจองซ้ือ (หากผูถื้อหุ้นไดม้อบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูล้งนามในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
และเอกสารประกอบแทน ตอ้งแนบหนังสือมอบอ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผูรั้บมอบอ านาจซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง เป็นเอกสารประกอบการแสดงตน
ดว้ย) 
 

7. การคืนเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (ถ้าม)ี  
บริษทัจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบ้ีย 
และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยตวัแทนรับจองซ้ือ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือ โดยช าระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีธนาคาร
ของผูจ้องซ้ือ ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น โดยจะโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือตามท่ี
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม  2565 (วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)) 
เฉพาะธนาคารท่ีก าหนด 9 ธนาคารไดแ้ก่  

(1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
(2) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(3) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(4) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
(5) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
(6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(7) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
(8) ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
(9) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
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ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีของธนาคารดงักล่าว บริษทัโดยตวัแทนรับจองซ้ือ จะด าเนินการจ่ายเป็น เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู ้
ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 10 วนันบัแต่วนัส้ินสุดก าหนดระยะเวลาจองซ้ือตามรายละเอียดช่ือท่ีอยูข่องผู ้
ถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนั Record Date ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือได้
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว บริษทัจะตอ้งท าการช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจาก
จ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา 10 วนัดงักล่าว
จนถึงวนัท่ีไดมี้การช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ อยา่งไรก็ดี ไม่วา่กรณีใด ๆ หากไดมี้การส่งเช็คคืนเงินค่าจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนั Record Date ในวนัท่ี 
10 พฤษภาคม 2565 ให้ถือว่าผูจ้องซ้ือไดรั้บเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดยชอบ และผูจ้องซ้ือไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษทัอีกต่อไป 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไดช้ าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นเช็ค และไม่ไดรั้บการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ และ /หรือค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามเช็คดงักล่าวไม่สามารถ
เรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน อัน
เน่ืองมาจากเหตุดงักล่าว โดยผูจ้องซ้ือดงักล่าวตอ้งติดต่อขอรับเช็คจากตวัแทนการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัซ่ึงผูจ้องซ้ือไดด้ าเนินการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ภายใน 14 วนันบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน 
 

8. วธีิการส่งมอบหุ้น 
ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บการ
จดัสรรให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ภายใน 15 
วนัท าการ นับจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุ้นซ่ึงผูจ้องซ้ืออาจไดรั้บใบหุ้น
ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษทัไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 
 

(2) ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์บริษทัจะด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรร
ฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ
บนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีของ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิ
เนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือ ภายใน 7 วนัท าการ นับ
จากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น เม่ือผูจ้องซ้ือตอ้งการขายหุ้น ผูจ้องซ้ือจะตอ้งถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว 
โดยติดต่อผา่นบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/
หรือบริษัทหลกัทรัพยน์ั้ น ๆ ก าหนด ในกรณีน้ี ผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และผูจ้องซ้ือไดด้ าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

 

(3) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งผูจ้องซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่บริษทัจะ
ด าเนินการน าหุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” 
โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผูจ้องซ้ือ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะ
สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้ันทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นของ
บริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 
ในกรณีขอ้ 8 (3) น้ีช่ือของผูจ้องซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝาก
หุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว 
โดยออกหุ้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และน าหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนเขา้ฝากไวก้บั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยน าเขา้บญัชีของ บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)
สมาชิกเลขท่ี600 ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัที
ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูท่ี้
ไดรั้บจดัสรรหุน้ไดด้ าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจอง) ท่ีผูถื้อหุน้มี
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะให้โอนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้
บญัชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ง หากระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์หรือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง จะท าให้
ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความ
ล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน 
 
ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าว โดยออกหุ้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนเขา้ฝากไวก้บั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์โดยน าเขา้บญัชีของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
สมาชิกเลขท่ี 600 ผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ี
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูท่ี้ไดรั้บ
จดัสรรหุน้ไดด้ าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 
 
ทั้งน้ี หากผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัขอ
สงวนสิทธิท่ีจะน าหุ้นสามญันั้นเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุน 
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9. ข้อมูลสําคญัอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
1) ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือจะไดรั้บหลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นท่ีลงช่ือรับจากเจา้หน้าท่ีผูรั้บจองซ้ือหุ้น 

เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซ้ือหุน้ 
2) ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ หรือมิไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือตามวนัและเวลาท่ีก าหนด หรือเช็ค หรือเช็ค

ธนาคารหรือ ดราฟต ์ท่ีสั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามวนัท่ีท่ีสัง่จ่าย บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้ราย
นั้นสละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

3) เช็ค หรือเช็คธนาคาร หรือ ดราฟต ์ใหล้งวนัท่ีตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
4) หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนมากกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระ

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการจองซ้ือหุน้เป็นหลกั 
5) หากจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช าระบริษทั

ฯ  ขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ 
เห็นสมควรถือหุน้จะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถา้มี) 

6) บริษทัฯ งดรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร 
7) บริษทัฯ งดรับช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นเงนิสด 
8) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะอนุญาตใหท้ าการจองซ้ือและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยวธีิการ

อ่ืนไดต้ามความเหมาะสม 
9) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผู ้

ถือหุน้เดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซ้ือตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดรั้บ
ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซ้ือ 1  ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถื้อหุ้นเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือดว้ยเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ี
จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นเขา้ดว้ยกนัเป็นรายการเดียวกนั 
หรือ ระบุขอ้มูลดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซ้ือชุดเดียวกนั ผูจ้องซ้ือหุ้นอาจไดรั้บจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทุกหมายเลขรวมกนั และบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นตามท่ีเห็นสมควร หรือ ไม่จัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้รายดงักล่าว 

 

10. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ 
10.1  ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีแต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ี มีผูจ้องซ้ือเต็มจ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 
413,837,251 บาท และบริษทัฯ มีแผนการใชเ้งินเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯ เพื่อรองรับการด าเนินงานปกติใน

ธุรกิจหลกั รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต โดยบริษทัฯ ไดมี้การขยายไปรับงาน
โครงการภาครัฐบาลมากยิง่ข้ึน อนัจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถสร้างฐานรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนืทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งน้ี บริษทัฯ มีงานในมือ ณ 31 ธ.ค. 2564 อยูจ่  านวน 3,820 ลา้นบาท และคาดวา่จะก่อในเกิด
รายได้ในอนาคตอนัใกลเ้พ่ิมข้ึนอีก 2 เท่าตวั โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพ่ิมทุนร้อยละ 30 – 50 เพื่อ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคน้ี์ 



 

12 

2. เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้แก่สถาบันทางการเงิน เพ่ือลดภาระตน้ทุนทางการเงิน 
โดยมีสดัส่วนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนร้อยละ 20 – 40 เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคน้ี์ 

3. เพ่ือใชเ้ป็นเงินในการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทั เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในการ
ขยายตวัของธุรกิจ โดยมีสดัส่วนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนร้อยละ 15 – 30 เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคน้ี์   

  
  ทั้งน้ี แผนการใชเ้งินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการ

ด าเนินธุรกิจ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหลงัจากการเพ่ิมทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควร โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
 

10.2  ในส่วนของการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น
มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เตม็จ านวน บริษทัฯ จะสามารถระดมทุนได้
เป็นจ านวนประมาณ 449,823,099 บาท โดยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานของบริษทัฯ และ/หรือ เพ่ือส ารองไวใ้ชจ่้ายช าระหน้ีในอนาคตของ
บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ เพื่อใชล้งทุนของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยในอนาคต 

  
อยา่งไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ GEL-W5 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ีบริษทัฯ ประสงคจ์ะเสนอขาย ซ่ึงอาจท าให้
บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าตามท่ีกล่าวข้างตน้บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพ่ิมทุนของบริษัทฯ อาจ
แตกต่างไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.1 และ 10.2 ขา้งตน้  

 
11. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะช่วยส่งเสริมให้บริษทัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีข้ึนและมีเงินทุนเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ี
จะช่วยสร้างรายไดแ้ละอาจเป็นผลก าไรท่ีดีต่อบริษทัฯ ในอนาคต ประกอบกบัช่วยลดภาระตน้ทุนทางการเงินของ
บริษทัฯ และเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการเสริมสร้างความมัน่คง
ในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง และยงัช่วย
เสริมสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษทัฯ ทั้งน้ี ในการเพ่ิมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะ
ส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของบริษทัฯ โดยรวมดีข้ึน อนัจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
 

12.  ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนน้ี บริษทัฯ จะน าไปใชเ้พ่ือสนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัฯ และใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ ท าใหบ้ริษทัฯ มีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไร
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากรายไดแ้ละผลก าไรท่ีไดรั้บ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุน้ของบริษทัฯ 
ในอนาคต 
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13.   รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่าํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ  
13.1 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กบั

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1)  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 11 โดยสูตรการค านวณเป็นดงัน้ี 
 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

                   = 0.40 – 0.36 
                              0.40 

                 = ร้อยละ 11 
 
 
โดยท่ีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) 
 (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) 

 
= (0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396)  

                              (5,397,877,189 + 1,799,292,396) 
= 0.36 

 
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี 
9 – 18 กมุภาพนัธ์ 2565) (ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ากบั 0.40 บาท 
 
 ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัทจะได้รับ

ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 6 
 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

                   = 0.40 – 0.37 
                              0.40 

                 = ร้อยละ 6 
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โดยท่ีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) +  

(ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5 x จ านวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5) 
 (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5) 

= (0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396) + (0.5 * 899,646,198) 
                              (5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198) 

= = 0.37 
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี 
9 – 18 กมุภาพนัธ์ 2565) (ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ากบั 0.40 บาท 

 
2)  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้น
เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง ท าใหจ้ านวนหุน้ช าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ 

 
 ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทั้งจ านวน แต่ผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมโดย ผู ้
ถือหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงประมาณร้อยละ 11.11 เม่ือเทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้น 
ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสูตรการค านวณเป็นดงัน้ี 

 
= จ านวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายเพือ่รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5 
= 899,646,195 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,195 
= ร้อยละ 11.11  

 
3)  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Per Share Dilution-EPS) 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยสูตรการค านวณดงัน้ี 
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= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี EPS ก่อนเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 
                     = (-0.012) บาทต่อหุน้ 

โดยท่ี EPS หลงัเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 
                     = (-0.009) บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution 
= (-0.012) – (-0.009) 

 (-0.012) 
= ร้อยละ 25.00 

 
หมายเหตุ: ก าไรสุทธิค านวณจากงบการเงินส าหรับไตรมาส 3/2564 ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2564 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ ผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ 33.33 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัในปัจจุบนั 

 
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 
โดยท่ี EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสุทธิ 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

                     = (-65,138,626) 
                              5,397,877,189 

                     = (-0.012) บาทต่อหุน้ 
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โดยท่ี EPS หลงัเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5 

                     = (-65,138,626) 
                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198 

                     = (-0.008) บาทต่อหุน้ 
EPS Dilution 

= (-0.012) – (-0.008) 
 (-0.012) 

= ร้อยละ 33.33 
หมายเหตุ: ก าไรสุทธิค านวณจากงบการเงินส าหรับไตรมาส 3/2564 ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2564 
● ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ11.11 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
สูตรการค านวณดงัน้ี 

 = EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี EPS ก่อนเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 
                     = (-0.009) บาทต่อหุน้ 

โดยท่ี EPS หลงัเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5 

                     = (-65,138,626) 
                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198 

                     = (-0.008) บาทต่อหุน้ 
EPS Dilution 

= (-0.009) - (-0.008) 
 (-0.009) 

= ร้อยละ 11.11 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของบบริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
1.  ช่ือและสถานทีต่ั้งบริษัทจดทะเบยีน 
 

ช่ือ   บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือยอ่ GEL (เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 บริษัทเปล่ียนแปลงช่ือย่อหลักทรัพย์จากเดิม 

 “GEN” เป็น “GEL”) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 
 
สถานทีต่ั้ง 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 44/2 หมู่ท่ี 2 ถนนติวานนท ์ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
 โทรศพัท ์02-501-2020, 02-501-1055  โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134 
ท่ีตั้งส านกังานสาขา สาขาท่ี 1 เลขท่ี 99, 99/1-5 หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จังหวดั

ปทุมธานี 12160 
     

 สาขาท่ี 2 เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000  
เลขทะเบียนบริษทั 0107536001338 
เวบ็ไซต ์ www.gel.co.th 
 

2. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และรายละเอยีดอ่ืนๆ ทีสํ่าคญั  
 
2.1    ประวตัคิวามเป็นมา  นโยบายและวสัิยทศัน์  
2.1.1  ประวตัคิวามเป็นมา  

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเร่ิมแรก เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2505 โดยคุณหญิง
ชชันี จาติกวณิช ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในช่ือบริษทั เยนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ท าการผลิตเสาเขม็คอนกรีตอดั
แรง ซ่ึงขณะนั้นน ามาใชแ้ทนเสาเข็มไมบ้ริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดวสัดุก่อสร้าง และท าการ
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 18 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 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 โดยมีผลิตภณัฑเ์สาเข็มคอนกรีตอดัแรง เสาเข็มเจาะ เสาเข็ม

ดินซีเมนต ์ช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ช้ินส่วนคาน เสา คอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน คอนกรีต

เสริมใยแกว้ เคมีภณัฑก่์อสร้าง และระบบพ้ืนไร้คาน  

http://www.gel.co.th/
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2.1.2 นโยบายและวสัิยทศัน์  
 

(1)    นโยบายในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษทัไดริ้เร่ิมการผลิตเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง โดยเป็นผูน้ าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีมีมาตรฐานเขา้สู่

วงการก่อสร้าง อีกทั้งบริษทัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัยงัให้บริการทางวิศวกรรมอยา่ง

ครบวงจรในธุรกิจก่อสร้าง บริษทัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน TIS/ISO 9001: 2015 และมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม (มอก.) 

 

(2) วสัิยทศัน์  
น าแรงบนัดาลใจ นวตักรรม และความช านาญดา้นการก่อสร้าง สู่ใจลูกคา้ 

พนัธกจิ  
สร้างคน  

 บริษทัเป็นองค์กรมุ่งผลงานท่ีสร้างคุณค่าแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ด้วยบรรยากาศการท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเปิดกวา้ง จากผูเ้ช่ียวชาญพร้อมจริยธรรมทางวชิาชีพ 

สร้างงาน 

 น าระบบเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้พัฒนากระบวนการท างาน ใช้ผลักดันสินค้าและบริการ และใช้เพ่ิม
ความสามารถในการเขา้ใจลูกคา้ 

 บริษทัจะพฒันาทั้งกระบวนการท างาน การผลิตสินคา้ และงานบริการอยา่งรัดกมุเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพ
อนัยอดเยีย่มในการท างาน พร้อมยกระดบัคุณภาพผลงานสูงสุด 

สร้างพนัธมติร 

 บริษทัส่งมอบผลิตภณัฑ ์งานบริการ และใหค้  าปรึกษา บริหารจดัการดว้ยนวตักรรมท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความ
สนใจและผกูพนั 

 บริษทัเป็นศูนยก์ลางดา้นการจดัหาระบบและเทคโนโลยงีานก่อสร้างท่ีน่าเช่ือถือได ้
วฒันธรรมองค์กร 
ปรับเปลีย่นเรียนรู้ พร้อมปรับเปล่ียนและพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัการเปล่ียนแปลง 
ดูแลคาํมัน่ รับผิดชอบและท าตามค าพดูท่ีใหไ้ว ้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการส่งมอบสินคา้และบริการ 
คดิบวกทุกวนั คิดบวก โดยสะทอ้นออกมาเป็นค าพดูเชิงบวกและกระท าเชิงบวก มองความทา้ทายเป็นโอกาส 
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ คิดสร้างสรรค ์พฒันาส่ิงใหม่ เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางหรือผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ 
ใส่ใจทมีงาน เช่ือมัน่ในทีมงาน สร้างความสมัพนัธ์อนัดีทั้งในและขา้มสายงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
ชํานาญงานตน มีความรู้และเช่ียวชาญในงาน รักษามาตรฐานการท างาน และหาโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมใหลู้กคา้ 
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(3) การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีสํ่าคญัสําหรับประจาํปี 2562 - 2564 
ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญัในช่วงปี 2562-2564 

2562    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 มีมติอนุมติัการลงทุนดงัน้ี 
1.การลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม (ฐานรากอาคาร) ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จงัวดั
ปทุมธานี ในงบประมาณรวม 91.25 ลา้นบาท (รวมมูลค่าท่ีดินท่ีพฒันาแลว้จ านวนประมาณ 14 ไร่ มูลค่ารวม
ประมาณ 70 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนท่ีจะยา้ยฐานการผลิตไปยงัเชียงรากนอ้ย ประกอบกบัการรักษา
สิทธ์ิใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคารท่ีก าลงัจะหมดอาย ุ
2.การลงทุนโครงการเสาเขม็เจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 13.52 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนท่ีจะ
ขยายไลน์ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมติัการลงทุน
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน และให้บริษทัปฏิบติั
ตามเง่ือนไขบังคบัก่อนตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 บริษทัได้ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามมติคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงไดเ้ร่ิมด าเนินการลงทุนโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป ส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอ
สามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในงบประมาณรวมไม่เกิน 240 ลา้นบาท เพ่ือรองรับและตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น คาน สะพาน และเพ่ือพฒันาศักยภาพการ
ประกอบธุรกิจช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปของบริษทั 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือท่ีดิน

เพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างคลงัพสัดุกลาง อาคารซ่อมบ ารุง และบา้นพกัคนงานทดแทนพ้ืนท่ีเดิม ณ ต าบลเชียง

รากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี และใหบ้ริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามมติคณะกรรมการ

บริษทั เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดด้ าเนินการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติม ซ่ึงตั้งอยูติ่ดคลองบา้นพลบัเช่ือมซอย

คลองบา้นพลบั แยกจากถนนเลียบคลองเปรมประชากร ต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

เน้ือท่ีรวม 13-2-72-2 ไร่ เสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงมูลค่าท่ีดินรวมค่าใชจ่้ายในการโอนท่ีดินบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบตาม

สญัญา ประมาณ 61.92 ลา้นบาท การเขา้ซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือรองรับการก่อสร้างคลงัพสัดุกลาง อาคารซ่อม

บ ารุง และบา้นพกัคนงานทดแทนพ้ืนท่ีเดิม  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนดงัน้ี 

1.การลงทุนโครงการเสาเขม็เจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 129.06 ลา้นบาท (รวมมูลค่าการลงทุน

โครงการเสาเขม็เจาะ มูลค่ารวม 13.52 ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 24 

ธนัวาคม 2562) เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะขยายไลน์ธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็น

ทางเลือกใหก้บัลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน  

2.การเขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี เป็นระยะเวลา 

3 ปี มูลค่ารวม 54.00 ลา้นบาท (รวมระยะเวลา 3 ปี) เน่ืองจากสญัญาเช่าเดิมหมดอายลุงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2564 -ไม่มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั - 
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2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
คณะกรรมการบริษทั มีการก ากบัดูแลการด าเนินการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้ งระเบียบขอ้บังคบั เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ อย่างต่อเน่ืองและมีการ

ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีนโยบายและการบริหาร การก ากบัดูแล

การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (ปัจจุบนัและ/หรือหากจะมีในอนาคต) ดงัน้ี 

2.2.1 นโยบาย 

 บริษัทมีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความ
รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าท่ีสามารถอธิบายและช้ีแจงได ้(Accountability) 

 บริษทัจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้(Transparency) 
 บริษทัจดัให้มียึดถือหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of 

Ethics) 
 บริษทัสร้างความเจริญเติบโตให้กบับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และเพ่ิมคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว (Creation of 

Long Term Value Added) โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนประกอบ ประสานดุลยภาพท่ีดี ระหว่างความ
แตกต่างของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มและกบับริษทัดว้ยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขนักนั บริษทัมีนโยบายท่ีจะไม่เขา้แข่งขนัใน
ธุรกิจหลกัซ่ึงกนัและกนั และจะด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของทั้งบริษทั บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัร่วม    

 บริษทัมีความส านึกรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถ ส าหรับการกระท าของตนท่ีมีต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทั้งหลายโดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ (Responsibility) 
ดา้นการบริหาร 

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

 รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าวพร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ 
 ก ากับดูแลให้บริษทัมีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและการด าเนินการ รวมทั้ งมีการเปิดเผยขอ้มูล และการ

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

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัของบริษทัดงักล่าว เช่น การเพ่ิมทุน/ลดทุน การเลิกบริษทั ให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่ออนุมติัการด าเนินการใดๆ  
ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยั

หลกัในการเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจตามแนวของบรรษทัภิบาล เพ่ือสร้าง
กลไกการควบคุมการด าเนินงานของบริษทัใหมี้ความโปร่งใส มีความยติุธรรม และเกิดความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
         นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มีผลบังคบัใชต้ั้ งแต่วนัท่ีมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

2/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
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 2.2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ:  

1. ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 
2. บริษทัถือหุ้นในบริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 13.85 ซ่ึงเป็นกิจการท่ีบริษทัไปลงทุนและบริษทัไม่มีอ  านาจควบคุมใดๆ 

 

2.2.3     ช่ือ สถานทีต่ั้ง การประกอบธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

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 
   
(2) ช่ือบริษัท : บริษทั เซเวน่ ไวร์ จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์038-622-299, 038-624-499 
ทุนจดทะเบียน : 280,000,000 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 

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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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 : บริษทัจดัตั้งข้ึนไปประเทศสิงคโ์ปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้โรงงาน

และประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 
หมายเลขติดต่อ : โทรศพัท ์(65) 6225-1868 
มูลค่าการลงทุน  : 12 ลา้นดอลลาร์ 
สดัส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 45.00 
สถานะท่ีเก่ียวขอ้งกนั : กิจการร่วมคา้ 

 
(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 
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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 าห น่ าย เส าเข็ ม
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 เห ม า ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
ให้บริการติดตั้งงานระบบ 

 
32.65 

 
300.00 

 
185.63 

 
206.73 

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 

 
103.84 

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเกินร้อยละ 10 

2.2.4 ธุรกจิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทย่อย 

1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพ่ือการลงทุน ในกิจการร่วมคา้ Wisdom Tree Investment 
(S) PTE. Limited   

2. บริษัท เซเว่น ไวร์ จํากดั ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่จงัหวดั 
99/9 หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง และมีโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ซ่ึงตั้งอยู่ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ไออาร์พีซี 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 จาํกดั  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อดั
แรงโดยใชแ้รงเหวีย่ง หรือเสาเขม็สปัน  
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บริษัทร่วม 
บริษัท แมคทริค จาํกดั (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 และบริษัท แมคทริค จ ากัด (มหาชน) ให้บริการตั้ งแต่งาน

สถาปัตยกรรม การส่ือสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุขาภิบาล และระบบป้องกนัไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

อีกดว้ย 

กจิการร่วมค้า 

Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited  

จดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมคา้เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

เหลก็รูปพรรณในประเทศพม่า 

2.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ   
2.3.1 โครงสร้างรายได้   
โครงสร้างรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบริษทัปี 2562-2564 สามารถจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจไดด้งัน้ี 

 
รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและบริการ       
ผลิตภณัฑเ์สาเขม็คอนกรีตอดัแรง 410.16 23.51 589.55 36.13 806.91 38.57 
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป 495.76 28.42 494.02 30.28 826.61 39.51 
ระบบพ้ืนไร้คาน 62.43 3.58 139.60 8.56 94.91 4.54 
ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ 33.32 1.91 26.34 1.61 91.08 4.35 
เคมีภณัฑก่์อสร้าง 86.04 4.93 47.81 2.93 88.87 4.25 
ช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปฯ 275.45 15.79 41.19 2.52 - - 
ผลิตภณัฑเ์หลก็ 25.11 1.44 177.72 10.89 119.47 5.71 
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  273.72 15.69 79.33 4.86 6.58 0.31 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,661.99 95.26 1,595.56 97.78 2,034.44 97.25 
รายไดอ่ื้น 82.69 4.74 36.17 2.22 57.63 2.75 

รวมรายได้ 1,744.68 100.00 1,631.73 100.00 2,092.07 100.00 
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2.3.2 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการ 
(1) ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ และการพฒันานวตักรรมธุรกจิ 

กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน 

ผลิตภณัฑเ์สาเขม็

คอนกรีตอดัแรง  

 เสาเขม็เหล่ียม 

 เสาเขม็รูปตวัไอ (I) 

 เสาเขม็ส่ีเหล่ียมกลวง 

 เสาเขม็กลมแรงเหว่ียง 
 เสาเขม็พืชคอนกรีตอดัแรง 

เป็นเสาเข็มท่ีมีประสิทธิภาพประหยดัเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง 

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ  ห้างสรรพสินคา้ โรงงาน 

มหาวิทยาลยั สนามบิน บา้นจดัสรร  

และงานสะพาน เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วน

คอนกรีตส าเร็จรูป 

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนโครงสร้าง
คอนกรีตส าเร็จรูป 

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนงาน
สถาปัตยค์อนกรีตส าเร็จรูป 

สามารถควบ คุม คุณภาพและมาตรฐานได้

สม ่าเสมอทั้งแผ่นท าให้การก่อสร้างเป็นไปอยา่ง

รวดเร็วและตรงตามการการออกแบบ    

ท่ีอยูอ่าศยัแนวราบและแนวสูง โรงงาน

และโกดงัสินคา้ ห้างสรรพสินคา้ อาคาร

สูง สนามกีฬา เป็นตน้ 

ระบบพ้ืนไร้คาน  พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ีชนิด
ไร้คาน 

ใช้ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีต้องการช่วงห่างของเสากวา้ง

กว่าปกติ และไม่ต้องการมีคานรับพ้ืน เพ่ือให้

อาคารมีเสานอ้ย   มีพ้ืนท่ีใช้สอยมากข้ึน ก่อสร้าง

ไดร้วดเร็ว 

อาคารจอดรถ พ้ืนอาคารสูงและอาคาร

สาธารณะ 

  พ้ืนก่ึงส าเร็จรูป ออกแบบเพ่ือใช้งานพ้ืนท่ีมีช่วงเสากวา้งเกินกว่า

มาตรฐานปกติสามารถทดแทนไมแ้บบ และเป็น

พ้ืนรับน ้ าหนักได้ตามท่ีผู ้ออกแบบต้องการมี

ความรวดเร็วในการติดตั้ง 

งานโรงงาน งานสะพาน งานอาคาร

ขนาดใหญ่ 

ผลิตภณัฑค์อนกรีต

เสริมใยแกว้  

 ผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใย
แกว้  

น าใยแกว้มาเสริมในคอนกรีตทดแทนเหล็กเสริม 

ท าช้ินงานได้รูปทรงต่างๆ  มีลักษณะคมชัด 

สวยงาม   น ้ าหนัก เบา ง่ายต่อการติดตั้ ง ซ่ึ ง

คอนกรีตธรรมดาท าไดย้าก 

ส าหรับลูกค้าท่ีต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะ   

  ผนงักนัเสียง เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ป้องกัน แก้ไขมลภาวะทาง

เสียงจากการจราจรหรือเคร่ืองจกัร 

ทางด่วนพิเศษ ทางหลวง อุโมงค์ทาง

ลอดโรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ 

เคมีภณัฑก่์อสร้าง  ปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั 
(Non-Shrink Grout Cement) 

เป็นปูนซีเมนตช์นิดไม่หดตวั และรับก าลงัอดัสูง  งานบา้นพกัอาศยั งานอาคารสูง โรงงาน

อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี 

  ปูนซีเมนตผ์สมเสร็จส าหรับ
งานฉาบบาง  (Skim coat) 

เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยึดเกาะสูง ใช้ส าหรับ

ตกแต่งผนัง พ้ืนผิวงานคอนกรีตให้ออกมาเรียบ

สวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยดัสีในการทาสี 

งานผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปทัว่ไป 
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กลุ่มผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภัณฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน 

  ปูนกาว ส าหรับงานปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนงัทัว่ไป งานปูกระเบ้ืองพ้ืนและผนังทั่วไปทั้ ง

ภายในและภายนอกอาคาร 

  เคมีภณัฑก่์อสร้างอ่ืนๆ มีผลิตภัณฑ์ ท่ีหลากหลายเหมาะส าหรับงาน

ประเภทต่างๆ เช่น งานกันซึม งานดูแลพ้ืนผิว

คอนกรีต และงานซ่อมแซมอาคาร เป็นตน้ 

ใชส้ าหรับการก่อสร้างทุกชนิด 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ   เสาเขม็เจาะ ป้องกันการพังทลายของผนังชั้ น ดิน ท่ีไม่ มี

เสถียรภาพรอบหลุมเจาะ ลดเสียงรบกวนท่ีเกิด

จากการติดตั้ง 

โครงการท่ีมีการก่อสร้างฐานรากเพ่ือรับ

น ้าหนกัโครงสร้างขนาดใหญ่ 

  ช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรง
ส าเร็จรูป (Segment & Girder) 
ส าหรับงานสาธารณูปโภค 
(Infrastructure) 

มีเทคโนโลยกีารก่อสร้างสูง และช้ินงานมีขนาด

ใหญ่ โดยออกแบบตรงตามขอ้ก าหนดการ

ออกแบบของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล 

งานสาธารณูปโภค (Infrastructure) เช่น 

โครงสร้างสะพานกลบัรถ ทางด่วน ทาง

ยกระดบั 

  เสาเขม็ดินซีเมนต ์ เป็นเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินฐานรากให้มี

ความสามารถรับน ้ าหนักบรรทุกไดเ้พ่ิมข้ึน ช่วย

ลดการทรุดตัวในชั้ นดินอ่อน ป้องกันการวิบัติ

ของดิน 

ถนนบนดินอ่อน หรือดินหลวม งานฐาน

รากอาคารขนาดเล็ก งานป้องกนัการพงั

ของตล่ิง งานป้องกนัการพงัของงานขุด

ลึก งานคนักั้นน ้า และอ่างเก็บน ้า 

หมายเหตุ: เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 

(2) ผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

 ก.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-มิ.ย. 64 ก.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มิ.ย. 62 

ร้อยละความพึงพอใจของลูกคา้ 85.99 92.60 85.94 88.94 83.71 77.72 

หมายเหตุ :บริษทัตั้งเป้าหมายดา้นประสิทธ์ิภาพในการท างานไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 

(3) การวจิยัและพฒันา 

ตามท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมจากส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือด าเนินการพฒันาโครงการกระบวนการติดตาม (Process 
Tracking) ในปี 2563 ท าให้เกิดความสามารถในการเร่ิมต้นท างานในช่วงแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick win) อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถติดตามขอ้มูลการขนส่งสินคา้และการติดตั้งไดอ้ยา่งทนัเวลา ท าให้การส่งมอบงานให้แก่
ลูกคา้ท าไดอ้ยา่งรวดเร็วแม่นย  า และสามารถน ามาประกอบการพฒันาระบบภายใน และในปี 2564 บริษทัยงัคงด าเนินการ
ตามโครงการกระบวนการติดตาม (Process Tracking) อยา่งต่อเน่ือง และน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัผลิตภณัฑอ่ื์นๆทั้งน้ีบริษทั
มีผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้กระบวนการติดตาม (Process Tracking) คือ 1.ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 2.ช้ินส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูปส าหรับงานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Segment & Girder)  
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2.3.3 การตลาดและการแข่งขัน 
ในปี 2564 ต่อเน่ืองมาถึง ปี 2565 น้ี สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างเร่ิมมีการปรับตวัตามปัจจยัสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“โควดิ-19”) โดยช่วงกลางปี 2564 เป็นช่วงท่ีการระบาดกระจายเป็นวงกวา้งและ
ส่งผลกระทบใหก้ารก่อสร้างล่าชา้ 

โดยเฉพาะภาคเอกชน เน่ืองมาจากนโยบายการป้องกนัการระบาดในหน่วยงานก่อสร้าง การขาดแรงงานต่างดา้ว 
และการขาดแคลนวสัดุก่อสร้างบางกลุ่ม  ในขณะท่ีราคาวสัดุก่อสร้างหลายกลุ่มปรับตวัสูงข้ึน ทั้งจากสาเหตุตน้ทุนวตัถุดิบ
โดยตรงและการจ ากดัของขีดความสามารถในการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ   เป็นตน้  ต่อเน่ืองมาถึงในช่วงปลายปี 2564 
คาบเก่ียวตน้ปี 2565 ซ่ึงนโยบายด้านการสาธารณสุขในประเทศผ่อนคลายมากข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการภาคเอกชนท่ีมี
โครงการก่อสร้าง ต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมาและเร่งงานก่อสร้างมากข้ึน     

ส าหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในปี 2565คง
ด าเนินการก่อสร้างต่อจากปี 2564 ตามแผนงานก่อสร้างของหน่วยงานเจา้ของ 

 
2.3.4 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 ้

2.3.5 กลยุทธ์การขายและการตลาด 

ส าหรับในแง่ของการปรับตวัเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ตลาดเบ้ืองตน้ ทางบริษทัไดมี้การวางกลยทุธ์หลกั ไดแ้ก่ 

1) กลยทุธ์ดา้นกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละงานบริการ 

บริษทัไดเ้ร่ิมขยายและมุ่งเนน้กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบังานโครงการในปัจจุบนัและอนาคตมาตั้งแต่ปลายปี 

2563 อยา่งต่อเน่ือง โดยขยายกลุ่มสินคา้และบริการท่ีใชเ้ทคโนโลยีการผลิตและการก่อสร้าง ไดแ้ก่  ช้ินส่วนงานคอนกรีต

ขนาดใหญ่ส าหรับงานสาธารณูปโภค งานเขม็เจาะ เสาเขม็ดินซีเมนต ์ผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑก่์อสร้าง งานรับเหมาถนนและงาน

สะพาน งานพ้ืนไร้คานทอ้งเรียบแบบกลวง เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มสินคา้และบริการเหล่าน้ีจะน ามาซ่ึงมูลค่างานขายและก าไรต่อ

หน่วยท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มสินคา้และบริการดั้งเดิม เช่น เสาเขม็ส าเร็จรูป พ้ืนไร้คาน  เป็นตน้ 
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2) กลยทุธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 บริษัทยงัคงเน้นการจัดจ าหน่ายสินค้าโดยการขายตรงผ่านฝ่ายขายไปสู่กลุ่มเจ้าของโครงการก่อสร้าง กลุ่ม
ผูรั้บเหมา กลุ่มผูรั้บเหมายอ่ย โดยสร้างการรับรู้สินคา้และบริการของบริษทัผ่านทางกลุ่มบริษทัผูอ้อกแบบและกลุ่มบริษทัท่ี
ปรึกษาโครงการ โดยยงัคงแบ่งกลุ่มลกัษณะงานเป็นงานภาคเอกชนและงานภาครัฐ  ส าหรับงานภาคเอกชน สามารถ
แบ่งกลุ่มย่อยไดแ้ก่ กลุ่มงานอสังหาริมทรัพยแ์นวราบและแนวสูง กลุ่มงานอาคารสาธารณะ กลุ่มงานโครงการก่อสร้าง
อเนกประสงคข์นาดใหญ่ กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม  กลุ่มงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เป็นตน้ 

ส่วนงานภาครัฐก็สามารถแบ่งเป็น กลุ่มงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ กลุ่มงานรับเหมาถนน
และสะพาน กลุ่มงานเขม็เข่ือนป้องกนัการพงัทลาย เป็นตน้ 

 
3) กลยทุธ์การสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้รายส าคญั 

  บริษทัมุ่งเนน้ดา้นการสร้าง พฒันาและรักษาประสบการณ์ร่วมท่ีดีแก่ลูกคา้รายส าคญั (Key account) โดยยกระดบั
ความสัมพนัธ์จากรูปแบบผูซ้ื้อและผูข้าย ไปสู่ความสัมพนัธ์รูปแบบคู่คา้ทางธุรกิจระยะยาว โดยทางบริษทัสนับสนุนคู่คา้ 
ตั้งแต่ การให้ค  าปรึกษากบัลูกคา้ดา้นการเลือกใชง้านสินคา้และรูปแบบงานบริการก่อสร้าง การก าหนดมาตรฐานและการ
ออกแบบสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละโครงการ  การจดัหาสินคา้ประกอบท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือเป็น One stop service  บริษทัมีทีม
บริการติดตั้งสินคา้และตรวจสอบคุณภาพงานดูแลคู่คา้แต่ละโครงการ จนถึงการรับประกนัสินคา้และการติดตั้งตามขอบเขต
ลกัษณะงานเพ่ือใหคู้่คา้มัน่ใจหลงัจบงานโครงการไปแลว้ 
 
 4) กลยทุธ์ดา้นการบริหารตน้ทุนและควบคุมคุณภาพ 

 เพ่ือใหต้น้ทุนของบริษทัสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืนในตลาดสินคา้เดียวกนัได ้ ทั้งในกลุ่มสินคา้และบริการดั้งเดิม
และนวตักรรมใหม่ๆ บริษทัไดด้ าเนินการทั้งในแง่ของการบริหารความสมัพนัธ์กบัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายวตัถุดิบ  การจดัหา
วตัถุดิบต่างประเทศจากแหล่งผลิต การต่อรองราคาตน้ทุนวตัถุดิบดว้ยปริมาณการซ้ือสูง ส่งต่อไปยงัการออกแบบและ
บริหารการใชง้านวตัถุดิบอยา่งคุม้ค่าในส่วนของโรงงานและหนา้งานก่อสร้าง ทั้งในแง่ของลดลดปริมาณเศษวสัดุ (Waste) 
ดา้นการควบคุมความส้ินเปลืองของวตัถุดิบ (Loss)  การก าหนดการเรียกเขา้วตัถุดิบให้ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาการเร่ิมใชง้าน 
(Just In Time) เป็นตน้ 

 
 5) กลยทุธ์การสร้างการรับรู้และการส่งเสริมตราสินคา้ 

 ในปี 2564 ต่อเน่ืองมายงัปี 2565 บริษทัด าเนินการเนน้การสร้างการรับรู้ตราสินคา้บริษทัฯ  สินคา้และบริการ โดยเนน้
ดา้นช่องทางส่ือสารออนไลน์แบบครบวงจร  เร่ิมจากการพฒันาและปรับปรุงเวป็ไซตห์ลกัของบริษทั บริษทัในเครือ และ
หน่วยธุรกิจ  การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารออนไลน์ผสมผสาน เช่น Facebook, Line Application และ LinkedIn เป็นตน้ ทั้งน้ีทาง
บริษทัยงัเพ่ิมการรับรู้ผา่นทาง Search Engine Optimization   นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรม เช่น การจดัสัมมนาวชิาการและ
อบรมสินค้าผ่านทางโปรแกรมประชุม online เป็นประจ า ด้วยวิธีการดังกล่าวน้ีท าให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า 
โดยเฉพาะกลุ่มฐานลูกคา้ใหม่ๆ ซ่ึงอาจยงัไม่เคยมีประสบการณ์การใชง้านสินคา้และบริการของบริษทัมาก่อน รวมทั้งกลุ่ม
ฐานลูกคา้อายตุ  ่ากวา่ 40 ปีลงมาในสายงานท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น กลุ่มวศิวกร สถาปนิก และเจา้ของโครงการ เป็นตน้ 
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2.3.6  สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
  บริษทัเป็นผูน้ าดา้นสินค้าก่อสร้างเชิงนวตักรรมการก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ยาวนานกวา่ 59 ปี โดยมุ่งเน้นการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2564 ท่ีผา่นมา มีจ านวนคู่แข่งรายหลกัปรากฏในตารางดา้นล่าง ดงัน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ 
จาํนวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย) 

2564 2563 2562 2561 

ผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง  15 13 13 13 

ผลิตและติดตั้งช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  7 7 6 5 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมใยแกว้ จี.อาร์.ซี 4 4 4 4 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงในท่ีชนิดไร้คาน  5 6 6 6 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑซี์เมนตพิ์เศษ 21 14 12 12 

ช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปส าหรับงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 9 9 9 9 

เสาเขม็เจาะ 8 8 8 8 

เสาเขม็ดินซีเมนต ์ 5 5 5 5 
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  2.3.7  กาํลงัการผลติและปริมาณการผลติจริง   

การผลติ หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

  กาํลงัการผลติ
เต็มที ่

ปริมาณการผลติ
จริง 

อตัราการ
ใช้กาํลงั
การผลติ 

ปริมาณการ
ผลติเพิม่ขึน้/ 

(ลดลง) 

กาํลงัการผลติ
เต็มที ่

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
กาํลงัการ

ผลติ 

ปริมาณการ
ผลติเพิม่ขึน้/ 

(ลดลง) 

กาํลงัการ
ผลติเต็มที่ 

ปริมาณการ
ผลติจริง 

อตัราการใช้
กาํลงัการ

ผลติ 

ปริมาณ
การผลติ
เพิม่ขึน้/ 
(ลดลง) 

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

เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง (ลบ.ม.)  139,500  57,255 41.04 (3.60) 227,550 59,393 26.10 (39.45) 227,550 98,097 43.11 (32.67) 
ช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป  (ตร.ม.) 735,560 319,838 43.48 39.35 816,000 229,517 28.10 (60.42) 924,000 579,833 62.75 33.76 
พ้ืนคอนกรีตอดัแรงในท่ี
ชนิดไร้คาน 

(ตร.ม.) 667,000 222,176 33.31 (49.56) 800,000 440,443 55.06 50.82 800,000 292,040 36.51 (48.88) 

คอนกรีตเสริมใยแกว้ (กก.) 2,500,000 554,032 22.16 32.90 2,500,000 416,894 16.68 (70.07) 2,500,000 1,392,870 55.71 12.67 
ซีเมนตพิ์เศษ (กก.) 30,270,000 21,318,169 70.43 72.82 33,000,000 12,335,310 37.38 (59.49) 33,000,000 30,449,775 92.27 35.76 
เสาเขม็เจาะ(1) (ลบ.ม.) 13,000.00 11,853.89 91.18 - - - - - - - - - 
ช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรง
ส าเร็จรูปส าหรับงาน
สาธารณูปโภค (Segment) (1) 

(คิว) 50,000 16,000 32.00 - - - - - - - - - 

ช้ินส่วนคอนกรีตอดัแรง
ส าเร็จรูปส าหรับงาน
สาธารณูปโภค (Girder) (1) 

(คิว) 36,000 6,600 18.33 - - - - - - - - - 

เสาเขม็ดินซีเมนต์(1) (ลบ.ม.) 48,000.00 41,461.61 86.38 - - - - - - - - - 
หมายเหตุ 

 (1)  เร่ิมการผลิตในปี 2564 
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2.3.8 การจดัหาวตัถุดบิในการผลติเพ่ือจาํหน่าย  
ในปี 2564 ทางบริษัทยงัคงด าเนินการเร่ืองการคัดสรรวตัถุดิบและอุปกรณ์จากทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศเขา้มาเพ่ือท าการทดสอบ ปรับปรุงในดา้นของตน้ทุนและคุณภาพใหดี้มากข้ึนกวา่เดิม และทางบริษทัไดร่้วมมือ

กบัผูข้ายท่ีเป็นพนัธมิตรในการพฒันากระบวนการภายใน การตรวจสอบ และประเมินผลทั้งผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้และผูใ้ช้

สินคา้ของบริษทั โดยการตรวจสอบจากความพึงพอใจกบัทางผูใ้ชง้านและมีการประชุมร่วมกนัเพ่ือพูดคุยในเร่ืองของแนว

ทางการท างานและรับฟังปัญหาเพื่อปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

จาํนวนผู้ผลติวตัถุดบิหลกั 

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 

2.3.9 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ   
  รายละเอียดและมูลค่าทางบญัชีสุทธิของทรัพยสิ์นของงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี  

ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

ที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ    
1. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน เน้ือท่ี 5ไร่ 2 

งาน 38 ตารางวา     ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/2 
หมู่ 2 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี  
อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 1.87 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

2. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงาน
เชียงรากนอ้ย เน้ือท่ี 131 ไร่ 1 งาน 5.4 
ตารางวา ตั้งอยู ่ต.เชียงรากนอ้ย  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 491.66 ท่ีดินบางส่วนได้ถูกจดจ านองเพ่ือใช้เป็น
หลักประกันส าห รับวงเงิน สิน เช่ื อจาก
สถาบนัการเงิน 

3. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงาน
เชียงรากนอ้ย เน้ือท่ี 20 ไร่ 0 งาน 0 
ตารางวา ตั้งอยู ่ต.เชียงรากนอ้ย  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 
อินดสัทรีส์ 

100.15 
 
 
 

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

4. ท่ีดินบริเวณท่ีตั้งโรงงาน เน้ือท่ี 2 ไร่ 3 
งาน 88  ตารางวา ขา้งเคียงเลขท่ี  44/2  
หมู่  2  ถ. ติวานนท ์ 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. ติวา
นนท ์ต. บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี  
จ.ปทุมธานี 

นายชยัรัตน์ ลาภทรงสุข - เป็นท่ีดินมีสัญญาเช่ากบันายชยัรัตน์ ลาภทรง
สุข 
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ประเภททรัพย์สิน ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ 

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

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 292.72 ให้บริษทัย่อยเช่าท าโรงงานผลิตลวดแรงดึง
สูงเปิดด าเนินงานในปี 2561 ถูกจดจ านอง
เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัส าหรับวงเงินสินเช่ือ
กบัสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 

7. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงาน
เชียงรากนอ้ย เน้ือท่ี 52 ไร่ 0 งาน 0 
ตารางวา ตั้งอยู ่ต.เชียงรากนอ้ย  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี     

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 256.96 ท่ีตั้งโรงงานเชียงรากนอ้ย 

- ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  บจก. เซเวน่ ไวร์ 6.33 โรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง 
รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ  1,154.99  
อาคาร    
1. อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 

 
438.38 

 
เป็นอาคารส านักงาน สร้างบนท่ีดินของ
บริษทั 5.18 ล้านบาท และอาคารโรงงานท่ี
สร้างบนท่ี ดิน เช่า 3.58 ล้านบาท อาคาร
โรงงานเชียงรากน้อย 356.98 ล้านบาท (ถูก
จดจ านองเพ่ือใช้เป็นหลักประกันส าหรับ
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน                                          

2. อาคารโรงงาน บจก.เซเวน่ไวร์ 138.95 อาคารโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูง จ. ระยอง 
3. อาคารโรงงาน บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต 

อินดสัทรีส์ 
121.74 อาคารโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริม

เหล็กอดัแรงโดยใชแ้รงเหว่ียง เชียงรากนอ้ย 
รวมอาคารสุทธิ  699.07  
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บริษทัและบริษทัยอ่ย 1,086.69 เค ร่ืองจักร ได้ ถู กจดจ านองเพ่ื อใช้ เป็ น

หลักประกันส าห รับวงเงิน สิน เช่ื อจาก
สถาบนัการเงิน จ านวน 597.79 ลา้นบาท 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน บริษทัและบริษทัยอ่ย 14.14  
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง บริษทัและบริษทัยอ่ย 168.26  
ยานพาหนะ บริษทัและบริษทัยอ่ย 10.31  

 

2.3.10 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ   
ณ วนัส้ินสุดของงบการเงินรวม บริษทัมีสญัญาการขายและบริการ ซ่ึงยงัไม่ไดส่้งมอบสินคา้ ดงัน้ี 

 

 

 
 
 

(หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
จ านวนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 4,124 2,865 1,916 
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3. ผู้ถือหุ้น และ คณะกรรรมการของบริษัท 
3.1 ผู้ถือหุ้น  ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XM ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2565) 

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาต ิ

ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 

นิตบุิคล บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา 
จํานวนหุ้น

รวม 
จํานวน

ราย 
% จํานวนหุ้นรวม 

จํานวน
ราย 

% จํานวนหุ้นรวม 
จํานวน

ราย 
% 

จํานวนหุ้น
รวม 

จํานวนราย % 

40,175,793 18 0.74 5,331,389,550 14,548 98.77 25,709,302 8 0.48 602,544 13 0.01 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  (อา้งอิงขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน XM ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2565) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
สัญชาต ิ

จาํนวนหุ้นทีถื่อ (หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 
1. นายธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลวิวฒัน์ ไทย  942,658,400.00  17.46% 
2. นายสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกูล ไทย  249,722,100.00  4.63% 
3. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ ไทย  234,272,500.00  4.34% 
4. นายกาญจนา วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย  137,700,000.00  2.55% 
5. นายไพลกัษณ์ วงศไ์วศยวรรณ ไทย  75,000,000.00  1.39% 
6. นายประสิทธ์ิ วิตนากร ไทย  74,661,008.00  1.38% 
7. นางปราณี วงศไ์พฑูรยปิ์ยะ ไทย  69,844,600.00  1.29% 
8. น.ส.ธนิกา ตั้งพนูผลวิวฒัน์ ไทย  52,400,093.00  0.97% 
9. นายวิเศษ เตชะไพบูลย ์ ไทย  50,000,100.00  0.93% 
10. นายอคัรินทร์ ธนกิจรุจิโรจน์ ไทย  38,000,000.00  0.70% 

 

 

3.2  กรรมการบริษัท  
1. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ  
2. คุณโสภณ  ผลประสิทธ์ิ รองประธานกรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการก ากบัดูแล

ความเส่ียง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

3. คุณธิติพงศ ์ ตั้งพนูผลววิฒัน ์ กรรมการบริษทั/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คุณวรัิช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
5. คุณพรรณี  จารุสมบติั กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
6. ดร.วชิญะ  เครืองาม กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 
7. คุณวฒิุชยั เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี/ เลขานุการบริษทั 
8. คุณวสิจัจา คชเสนา กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี/ กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงานโดยสรุป 

 
ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงินปี 2562 - 2564 
1. งบแสดงฐานะการเงนิ 

รายการ 
(หน่วยพนับาท) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน-หมุนเวยีน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ-บริษทัยอ่ย 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

 
 

15,128 
- 

381,929 
230,488 
23,699 

- 
333,651 
5,599 
12,491 

 
 

17,207 
10,000 
405,260 
15,416 
19,439 

- 
307,647 

- 
11,036 

 
 

10,223 
- 

433,586 
- 

30,219 
- 

430,912 
- 

9,047 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,002,985 786,005 913,987 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน-ไม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนในตราทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้-สุทธิ 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดก่อน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
17,360 
76,603 
808,130 

- 
310,567 

3,133,448 
80,837 
17,581 
996,627 
63,157 
11,292 
14,318 
10,496 

 
- 

59,900 
708,490 

- 
292,639 

3,129,370 
63,227 
19,477 
996,627 
136,611 
4,222 
10,364 
6,506 

 
- 

62,367 
537,206 

- 
271,465 

2,924,099 
- 

6,922 
996,627 
159,841 
5,052 
5,332 
2,134 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,540,416 5,427,433 4,971,045 
รวมสินทรัพย ์ 6,543,401 6,213,438 5,885,032 



 

35 
 

รายการ 
(หน่วยพนับาท) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมุนเวยีน 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีภึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย-บริษทัยอ่ย 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

631,420 
698,702 
215,965 
33,039 
10,122 
115,695 
4,859 

- 
3,945 

 
 

603,108 
614,970 
176,872 
17,076 

- 
142,572 

615 
- 

3,618 

 
 

593,526 
462,092 
63,705 

277 
- 

190,515 
4,140 

- 
1,849 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,713,747 1,558,831 1,316,104 
หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
54,517 
786,651 
31,050 
3,314 

- 

 
47,933 

792,394 
31,046 

3,149 
- 

 
175 

705,731 
54,614 

- 
59 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 875,532 874,522 760,579 
รวมหน้ีสิน 2,589,279 2,433,353 2,076,683 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนจดทะเบียน 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ – หุน้สามญั 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัซ้ือคืน 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม 
 - จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 
 - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
 

4,558,196 
4,558,196 

71,131 
49,179 
13,600 

(561,611) 
(201,757) 
(4,616) 

 
 

4,558,196 
4,558,196 

71,131 
49,179 
13,600 

(471,201) 
(479,360) 

8,540 

 
 

4,558,196 
4,558,196 

71,131 
49,179 
13,600 

(322,415) 
(611,418) 

20,076 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,954,122 3,780,085 3,808,349 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 6,543,401 6,213,438 5,885,032 
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2. งบกาํไรขาดทุน 

รายการ 
(หน่วยพนับาท) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 
รายไดอ่ื้น 
รายไดเ้งินปันผลรับ 
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
1,661,989 

13,726 
2,435 
60,929 
20,936 

 
1,595,561 

20,363 
15,571 

235 
29,034 

 
2,034,440 

28,366 
23,357 
5,907 

(24,658) 
รวมรายได ้ 1,760,015 1,660,764 2,067,412 
ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขายและบริการ 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ผล (ก าไร) ขาดทุนอ่ืน 

 
1,603,533 

31,342 
167,581 
(5,599) 

 
1,563,315 

27,836 
174,246 

- 

 
2,004,252 

42,330 
239,565 

 
รวมค่าใชจ่้าย 1,796,857 1,765,397 2,286,147 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและค่าภาษีเงินได ้
ตน้ทุนทางการเงิน 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้

(36,842) 
66,421 
3,444 

(104,633) 
68,297 

(16,600) 

(218,735) 
69,469 
(3,246) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (106,708) (156,330) (284,958) 
 
3. งบกระแสเงนิสด 

รายการ 
(หน่วยพนับาท) 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (106,708) (156,330) (156,330) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

26,178 (38,641) (38,726) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (103,405) 336,386 (30,114) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 182,467 (293,301) (50,196) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (81,098) 35,925 52,072 
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (43) (175) 32 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,036) 7,159 (28,238) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 17,207 10,223 38,430 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี  15,128 17,207 10,223 
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4. อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 หน่วย งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 
วงจรเงินสด 

 
เท่า 
เท่า 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
เท่า 
วนั 
วนั 

 
0.59 
0.38 
4.22 
86 
5.00 
73 
2.44 
150 
10 

 
0.50 
0.30 
3.80 
96 
4.29 
85 
2.94 
123 
57 

 
0.69 
0.30 
5.10 
72 
3.88 
94 
3.71 
98 
67 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัราก าไรขั้นตน้ 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
อตัราก าไรสุทธิ 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(ROE) 

 
% 
% 
% 
% 

 
3.52 
(3.48) 
(5.37) 
(2.36) 

 
2.02 

(12.66) 
(8.90) 
(3.84) 

 
1.48 

(12.95) 
(13.62) 
(7.48) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 
อตัราหมุนเวยีนของสินทรัพย ์

 
% 
% 
เท่า 

 
(1.43) 
(2.25) 
0.25 

 
(2.34) 
(3.50) 
0.26 

 
(4.84) 
(7.26) 
0.35 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 

 
เท่า 
เท่า 

 
0.65 
(0.55) 

 
0.64 
(1.53) 

 
0.55 
(3.15) 

ข้อมูลต่อหุ้น 
มูลค่าหุน้ตามบญัชี 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ 

 
บาท 
บาท 

 
(0.73) 
(0.02) 

 
0.70 
(0.03) 

 
0.70 
(0.05) 
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เอกสารแนบ 1 
สารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 2/2565 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติเห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,588,195,610.65 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 2,698,938,594 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.85 บาท รวม
ทั้งส้ิน 2,294,097,804.90 บาท เพ่ือรองรับ (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) (“การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน”) และ (2) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 5 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ GEL-W5”) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  
 

ทั้งน้ี ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั บริษทัจึงไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1.  รายละเอยีดของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ 
 

บริษทัจะเสนอจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1.1  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 1,799,292,936 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วนการจดัสรรหุ้น 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.23 บาท 
และในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ ใหปั้ดเศษท้ิงทั้งจ านวน 

 
บริษทัไดพิ้จารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามราคาตลาดของหุ้นบริษทั โดยก าหนด
ส่วนลดประมาณร้อยละ 42 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ
ให้เสนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงไดพิ้จารณาใน
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี (9 – 18 กมุภาพนัธ์ 2565) ซ่ึงเท่ากบั 0.40 บาท (ขอ้มูล
จากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์) 
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ผู ้ถือหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนเกินกว่าสิท ธิของตนตามอัตราท่ีก าหนดไว้ข้างต้นได้
(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่า
สิทธิก็ต่อเม่ือผูถื้อหุ้นดังกล่าวนั้ นได้จองซ้ือตามสิทธิของตนจากการจัดสรรรอบแรกครบถว้นทั้ ง
หมดแลว้และไดจ้องซ้ือเกินกวา่สิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดแลว้ และมีหุ้นสามญัเหลือ
จากการจดัสรรรอบแรกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 
 
ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ใน
รอบแรกแลว้ บริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงคจ์องซ้ือเกิน
กวา่สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผูถื้อ
หุ้นเดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
(ข) ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกวา่หรือเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกิน
กวา่สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมท่ีประสงคจ์องซ้ือเกินกวา่สิทธิและไดช้ าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวทั้งหมดตามสัดส่วน
หุ้นสามญัเดิมท่ีถืออยู ่(Pro Rata Basis) โดยบริษทัจะน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ี
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ซ่ึงจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้น
ท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและ
ช าระค่าจองซ้ือแลว้ โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิดงักล่าว 
บริษทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวไปจนกระทัง่ค่าจองซ้ือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดจ้อง
ซ้ือเกินกวา่สิทธิและไดช้ าระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวหมด 
 

(ข)  ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ี
ประสงคจ์องซ้ือเกินกวา่สิทธิและไดช้ าระค่าจองซ้ือหุน้ทั้งหมดตามสดัส่วนหุ้นสามญัเดิมท่ีถือ
อยู ่(Pro Rata Basis) โดยบริษทัจะน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละ
รายคูณดว้ยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ ซ่ึงจะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นท่ีผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี
สิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ทั้งน้ี จ านวนหุ้นท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแลว้ โดย
การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิดงักล่าว บริษทัจะด าเนินการจดัสรร
หุน้ท่ีเหลือดงักล่าวไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรอีก 
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หากยงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้และ
การจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) และจากการจดัสรรเพื่อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 บริษทัจะด าเนินการเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ือตดัหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายดงักล่าวต่อไป 
 
บริษทัสงวนสิทธ์ิไม่เสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัรายใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  

 
นอกจากน้ี การจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท า
ให้ผูถื้อหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535) ถือหุน้ของบริษทัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการใน
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ (“ประกาศท่ี ทจ.12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าว
ไดรั้บยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้ งหมดของกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ี ทจ.
12/2554) หรือ 

 
(ข) ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั  

 
ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทั  หรือ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทน
บริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
(ข) พิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียว

ทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ช าระราคา การจองซ้ือเกินสิทธิ วนัก าหนดสิทธิรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน (Record Date) เป็นตน้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าว 
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(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ี
หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

 
(ง) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

(จ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 899,646,198 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.85 บาท เพ่ือรองรับการ

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคา
เสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) และในกรณีท่ีมีเศษจากการค านวณ ใหปั้ดเศษท้ิงทั้งจ านวน 
 
ในการด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ให้
คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมายมีอ านาจใน
การก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือ เก่ียวเน่ืองกบัการออก
และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
และภายใตก้รอบของการอนุมติัของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง 

 
(ก) จดัเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 รวมทั้งก าหนดรายละเอียด

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นตน้ 
 
(ข) ให้ขอ้มูล ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์
และ หน่วยงาน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ GEL-W5 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 
(ง) แต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง ใหมี้อ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

ออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ GEL-W5 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 

 
(จ)  จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ

ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 
(ฉ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 

เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.  วตัถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ 
 

2.1  ในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีบริษทัออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในคร้ังน้ี มีผูจ้องซ้ือเต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็น
จ านวนประมาณ 413,837,251 บาท และบริษทัมีแผนการใชเ้งินเพ่ือวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 
1. เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั เพ่ือรองรับการด าเนินงาน
ปกติในธุรกิจหลกั รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคต โดยบริษทัไดมี้การขยายไป
รับงานโครงการภาครัฐบาลมากยิง่ข้ึน อนัจะช่วยให้บริษทัสามารถสร้างฐานรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนืทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ี บริษทัมีงานในมือ ณ 31 ธ.ค. 2564 อยูจ่  านวน 3,820 ลา้นบาท และคาด
วา่จะก่อในเกิดรายไดใ้นอนาคตอนัใกลเ้พ่ิมข้ึนอีก 2 เท่าตวั โดยมีสัดส่วนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนร้อย
ละ 30 – 50 เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคน้ี์ 

  

2. เพ่ือใชใ้นการช าระหน้ีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยให้แก่สถาบนัทางการเงิน เพ่ือลดภาระตน้ทุนทาง
การเงิน โดยมีสดัส่วนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนร้อยละ 20 – 40 เพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคน้ี์ 

 
3. เพ่ือใชเ้ป็นเงินในการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของบริษทั เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่บริษทั
ยอ่ยในการขยายตวัของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนร้อยละ 15 – 30 เพื่อด าเนินการ
ตามวตัถุประสงคน้ี์   
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 ทั้งน้ี แผนการใชเ้งินดงักล่าวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลประกอบการ กระแสเงินสด 
แผนการด าเนินธุรกิจ จ านวนเงินท่ีไดรั้บหลงัจากการเพ่ิมทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

 
2.2  ในส่วนของการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ในกรณี

ท่ีผูถื้อหุ้นมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เต็มจ านวน บริษทัจะ
สามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 449,823,099 บาท โดยบริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทั และ/หรือ เพื่อ
ส ารองไวใ้ชจ่้ายช าระหน้ีในอนาคตของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ เพื่อใชล้งทุนของบริษทั
และ/หรือบริษทัยอ่ยในอนาคต 

  
2.3 อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ีมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุน้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะ
เสนอขาย ซ่ึงอาจท าให้บริษทัไดรั้บเงินนอ้ยกวา่ตามท่ีกล่าวขา้งตน้บาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใชเ้งิน
เพ่ิมทุนของบริษทัอาจแตกต่างไปจากแผนการใชเ้งินท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.1 และ 2.2 ขา้งตน้  

 
3.  ผลกระทบทีม่ต่ีอผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิม่ทุน 
 

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณร้อยละ 11 โดยสูตรการค านวณเป็นดงัน้ี 
 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

                   = 0.40 – 0.36 
                              0.40 

                 = ร้อยละ 11 
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โดยท่ีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) 
 (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) 

= (0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396)  
                              (5,397,877,189 + 1,799,292,396) 

= 0.36 
 
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี 
9 – 18 กมุภาพนัธ์ 2565) (ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ากบั 0.40 บาท 
 
 ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัทจะได้รับ

ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 6 
 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

                   = 0.40 – 0.37 
                              0.40 

                 = ร้อยละ 6 
 
โดยท่ีราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO) +  
(ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5 x จ านวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5) 

 (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5) 
= (0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396) + (0.5 * 899,646,198) 

                              (5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198) 
= = 0.37 

 
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากบั ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของบริษทั ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี 
9 – 18 กมุภาพนัธ์ 2565) (ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ากบั 0.40 บาท 
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3.2  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผูใ้ชสิ้ทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผูถื้อหุ้น
เดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทุกรายไม่ใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายท้ิง ท าใหจ้ านวนหุ้นช าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ 

 
 ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทั้งจ านวน แต่ผูใ้ช้

สิทธิมิใช่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นเดิมโดย ผู ้
ถือหุ้นเดิมจะมีสดัส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 11.11 เม่ือเทียบกบัสดัส่วนการถือหุ้น 
ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสูตรการค านวณเป็นดงัน้ี 

 
= จ านวนหุน้ท่ีออกและเสนอขายเพือ่รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ GEL-W5 
= 899,646,195 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,195 
= ร้อยละ 11.11  

 
3.3  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Per Share Dilution-EPS) 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้เท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยสูตรการค านวณดงัน้ี 

 
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 
 

โดยท่ี EPS ก่อนเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 
                     = (-0.012) บาทต่อหุน้ 
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โดยท่ี EPS หลงัเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 
                     = (-0.009) บาทต่อหุน้ 

 
EPS Dilution 
 

= (-0.012) – (-0.009) 
 (-0.012) 

= ร้อยละ 25.00 
 
หมายเหตุ: ก าไรสุทธิค านวณจากงบการเงินส าหรับไตรมาส 3/2564 ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2564 
 
 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ ผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจ านวน ผูถื้อหุ้นเดิมจะ
ไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ 33.33 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทัในปัจจุบนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี EPS ก่อนเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 
                     = (-0.012) บาทต่อหุน้ 

 
โดยท่ี EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสุทธิ 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198 
                     = (-0.008) บาทต่อหุน้ 
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EPS Dilution 
= (-0.012) – (-0.008) 

 (-0.012) 
= ร้อยละ 33.33 

หมายเหตุ: ก าไรสุทธิค านวณจากงบการเงินส าหรับไตรมาส 3/2564 ส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2564 
 
● ผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัร้อยละ11.11 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ก่อนการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
สูตรการค านวณดงัน้ี 

  
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงัเสนอขาย 

 EPS ก่อนเสนอขาย 
 

โดยท่ี EPS ก่อนเสนอขาย 
= ก าไรสุทธิ 

 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 
                     = (-0.009) บาทต่อหุน้ 

 
โดยท่ี EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสุทธิ 
 จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย RO + จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใช้

สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5 
                     = (-65,138,626) 

                              5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198 
                     = (-0.008) บาทต่อหุน้ 

 
EPS Dilution 

= (-0.009) - (-0.008) 
 (-0.009) 

= ร้อยละ 11.11 
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4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

 
 4.1  เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิม่ทุน 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกบัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ GEL-W5 เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ี ช่วยให้
บริษทัสามารถระดมทุนไดใ้นเวลาอนัสั้น โดยบริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนไปใชเ้พ่ือ
วตัถุประสงค์ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษทัมีส่วนร่วมในการจองซ้ือหุน้และมี
สิทธิไดรั้บผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัร่วมกนัในอนาคต 
 

4.2  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 
 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัจะไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าวแลว้เสร็จภายในส้ินปี 2565 ซ่ึง
บริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บการจากการเพ่ิมทุนดงักล่าว ไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาใน
ขอ้ 2 ขา้งตน้ 
 

4.3  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ดาํเนินการ รวมทั้งความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีทีเ่งนิได้จากการเสนอขาย 
 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) พร้อมกบัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 
เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังน้ี มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทั้งหมด เน่ืองจากบริษทัมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้
จากการระดมทุนคร้ังน้ีไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดท่ีในขอ้ 2 ขา้งตน้  
 

ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้ งหมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายในคร้ังน้ีมีผูจ้องซ้ือเต็มจ านวน 
บริษทัจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 413,837,251 บาท ซ่ึงเป็นเงินทุนเพียงพอต่อการ
ด าเนินธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้ตามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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4.4  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของบริษัท อนัเน่ืองจากการเพิม่ทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน 
(Rights Offering) พร้อมกบัหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 
เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่ง
เงินทุนของบริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงค์ ตาม
รายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซ่ึงการด าเนินการตามท่ีกล่าวมาน้ีจะเป็นผลดีต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการเสริมสร้างความมัน่คงในกระแสเงินสดและฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ท าให้บริษทัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลง และยงัช่วยเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินให้แก่บริษทั ท าให้บริษทัด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ทั้งน้ี ในการเพ่ิมทุนจากการออกและเสนอขาย
หุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษทัโดยรวมดีข้ึน อนัจะส่งผลให้บริษทัมี
ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 

5.  คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเพิม่ทุน 
 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษทั 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการเพ่ิมทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวและ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทัสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษทัไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษทัด าเนินการเรียกร้องได ้และหากบริษทัไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นแจง้ ผูถื้อหุ้นนั้น ๆ 
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) นอกจากน้ี หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใด
ของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
เพ่ิมทุนนั้นเป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทัอาจฟ้อง
เรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษทัได ้หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออก
เสียงรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจะแจง้ใหบ้ริษทั ด าเนินการดงักล่าว
ได ้ซ่ึงหากบริษทัไม่ด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใช้
สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบัน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

                                           ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

 

-ลงนาม- 

(นายวฒิุชยั เศรษฐบุตร)  
กรรมการบริษทั 
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เอกสารแนบ 2 
สรุปรายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจเินียร่ิง จาํกดั (มหาชน) รุ่นที ่5 (GEL-W5) 
 
1.  รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ผูอ้อกและเสนอขาย

หลกัทรัพย ์

บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอ

ขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5 (GEL-W5) 

“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” 

ชนิดของใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีออกและ

เสนอขาย 

ไม่เกิน 899,646,198 หน่วย 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรร

ไวเ้พื่อรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 899,646,198  หุ้น (มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.85 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน

จ านวน 1,799,292,396 หุน้ 

วธีิการเสนอขาย / 

อตัราการจดัสรร 

 

บริษทัจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  ในอตัราส่วน 2 หุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ เหลือจากการค านวณดงักล่าวให้ตดัเศษท้ิงทั้งจ านวน ใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทั้ งหมด บริษทัจะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวน

ดงักล่าว ซ่ึงจะท าใหค้งเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

ราคาเสนอขายต่อ

หน่วย 

หน่วยละ - 0 - บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญับริษทัได ้1 หุ้นเวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตาม
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เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

อายขุองใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และธนัวาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีวนัดงักล่าวตรงกบั

วนัหยดุ ใหเ้ล่ือนข้ึนเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัใช้

สิทธิวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

ระยะเวลาการแจง้

ความจ านงในการใช้

สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นสามญัระหวา่งเวลา 9.00 – 15.00 น. นภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่

ละคร้ัง 

ส าหรับวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิก

การแจง้ความจ านง

ในการใชสิ้ทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ จะไม่

สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้

ตลาดรองของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัจะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ต่อไป 

ตลาดรองของหุน้

สามญัท่ีเกิดจากการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิน้ีเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

เหตุใหต้อ้งออกหุน้
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิ 

บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ เม่ือมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 (4) ข ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุ้น
ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดในท านองเดียวกนั เช่น 
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(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัอนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
(ข) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(ค) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า 
(ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
(จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม 

น ายท ะ เบี ยน ข อ ง

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมาย มีอ านาจในการ

ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจ าเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการ

จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ไดทุ้กประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบ

ของการอนุมติัของท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(ก) จดัเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5รวมทั้ง ก าหนดรายละเอียดต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นตน้ 

(ข) ให้ขอ้มูล ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์และ

หน่วยงาน หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-

W5 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(ง) แต่งตั้งผูรั้บมอบอ านาจช่วง ให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก

และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 

ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 

(จ) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ์ 

(ฉ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้
การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ GEL-W5 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

วตัถุประสงคข์องการ บริษัทมีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
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ออกใบส าคญัแสดง

สิทธิ และประโยชน์

ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บ

จากการจดัสรรหุน้

เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

ด าเนินงานของบริษทั และ/หรือ เพ่ือส ารองไวใ้ชจ่้ายช าระหน้ีในอนาคตของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย และ/

หรือ เพื่อใชล้งทุนของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยในอนาคต 

 
2.  ผลกระทบจากการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ในสารสนเทศการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน เอกสารแนบ 1 
 



บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
ฝายปฏบิัติการหลักทรัพย 
87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันส เพลส ช้ัน 12 ถนนวทิย ุแขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท (66) 0-2672-5999 ตอ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2
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.      - ¡Ã³ÕÊ¶Ò¹Ð¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤ÅµÒÁ FATCA à»ç¹ Passive NFFE  â»Ã´ÃÐºØ % ¡ÒÃ¶×Í¤ÃÍ§¢Í§¼Ùé¶×ÍËØé¹ªÒÇÊËÃÑ°.................................... 

 -  ¡Ã³ÕÊ¶Ò¹Ð¢Í§¹ÔµÔºØ¤¤ÅµÒÁ FATCA à»ç¹ PFFI ËÃ×Í RDCFFI â»Ã´ÃÐºØËÁÒÂàÅ¢ GIIN��������.��������� 

¢éÒ¾à¨éÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤ì½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì à¢éÒäÇéã¹ºÑªÕºÃÔÉÑ·¼ÙéÍÍ¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì  ¢éÒ¾à¨éÒ¢ÍÃÑºÃÍ§ÇèÒ¢éÍ¤ÇÒÁµÒÁ·Õ!ÃÐºØäÇé¢éÒ§µé¹à»ç¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ 
ËÒ¡¡ÒÃ½Ò¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìà¢éÒºÑªÕºÃÔÉÑ·¼ÙéÍÍ¡ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì¡èÍãËéà¡Ố ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´ æ ¢Ö%¹á¡èºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂìÃÑº½Ò¡Ï äÁèÇèÒ´éÇÂ»ÃÐ¡ÒÃã´ æ 
¢éÒ¾à¨éÒÂÍÁÃÑº¼Ố áÅÐª´ãªé¤èÒàÊÕÂËÒÂãËéá¡è ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂìÃÑº½Ò¡Ï ¨¹¤Ãº¶éÇ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ% ¢éÒ¾à¨éÒÃÑº·ÃÒºÇèÒºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂìÃÑº½Ò¡Ï ÍÒ¨
à»Ô´à¼Â¢éÍÁÙÅ·Õ!»ÃÒ¡®ã¹àÍ¡ÊÒÃ¹Õ%ãËéá¡è¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡ÃËÃ×ÍË¹èÇÂ§Ò¹Í×!¹·Õ!ÁÕÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¡®ËÁÒÂÃÇÁ·Ñ %§Ë¹èÇÂ§Ò¹·Õ!ÁÕ¢éÍµ¡Å§¡ÑººÃÔÉÑ· ÈÙ¹Âì
ÃÑº½Ò¡Ï ã¹¡ÒÃ¢ÍàÃÕÂ¡´Ù¢éÍÁÙÅ´Ñ§¡ÅèÒÇä´é         

 

Å§ª×!Í ..............................................................................  ¼Ùé¶×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì   

        (.............................................................................)  â·ÃÈÑ¾·ì �................................................. 

 

¡Ã³Õ¼Ùé¶×ÍËÅÑ¡·ÃÑ¾Âìà»ç ¹ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò 



 

 

                                      แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  
เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  

 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้ 

ทัง้นี้ขา้พเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้ผู้รบัได้ทราบและน าส่งเอกสารประกอบให้แก่บรษิทั ศูนย์รบัฝากฯ ภายใน 30 วนั หลงัจากมเีหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงอนัท าให้ขอ้มูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บรษิัท ศูนย์รบัฝากฯมกีารร้องขอเอกสาร/ขอ้มูล/ค ายนิยอม

เพิม่เตมิ ลกูคา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอภายในเวลาทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากฯก าหนด 

  

 
 ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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สาํหรับลูกค้า / For Customer
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาํระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

  ชื+อ/ Name…...……………………………………………..
  หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

                
                        

          เช็ค/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

            
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

สาํหรับธนาคาร/ For Bank
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาํระเงนิ*

   สาขา/ Branch……..…………...………….วนัที�/ Date…………..

 ชื+อ/ Name…......……………………………………………..

 หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone No.(Ref.1)

 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

                 

          เช็ค/ CHEQUE            เงนิสด/ CASH จาํนวนเงนิ/ Amount ==>

ชื+อธนาคาร-สาขา/ Bank-Branch   หมายเลขเช็ค/ Cheque No.

           
จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร/ Amount in Words

ชื�อผู้ นําฝาก/ Deposit by……………………….……….

โทรศพัท์/ Telephone…………...……..……………….. ผู้ รับเงิน/ ผู้ รับมอบอํานาจ……..………………………….

              โปรดนําใบนําฝากนี 6ไปชําระเงินได้ที� บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทกุสาขาทั�วประเทศ  หรือผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

จาํนวนเงนิ (บาท) / Amount (Baht)

  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.(Ref.2)

 

สาํหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

สาํหรับเจ้าหน้าที+ธนาคาร/ For Bank's Use

บรษัิทหลกัทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี : 0105545078214

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากดั เพื"อการจองซื�อ

�

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

ใบนําฝากชาํระเงนิค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บัญช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธุรกจิ )

เพื"อเขา้บัญชบีรษัิทหลักทรัพยโ์กลเบล็ก จํากดั เพื"อการจองซื�อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย ์/ Siam Commercial Bank  
เลขที"บัญช ี155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)* ( ธุรกจิ )

บรษัิทหลกัทรัพยโ์กลเบล็กจํากดั
87/2 ชั �น 8,12 อาคารซอีารซ์ ีออลซซีั"นเพลส
ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี : 0105545078214
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
ส ำหรบักำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เจนเนอรลั เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

 

วนัที ่___________________________________ 

ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล _____________________________________________________________ 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรอื  ใบต่างดา้ว  หนงัสอืเดนิทาง  เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่_________________________________ 
ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) หมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได ้
____________________________ สญัชาต ิ_________________ 

ขา้พเจา้มหีุน้สามญัเดมิตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่10 พฤษภาคม 2565 จ านวน _______________________________ หุน้ 
มสีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน __________________________________________ หุน้ และมคีวามประสงคข์อมอบอ านาจให ้ 

 นาย  นาง  นางสาว _______________________________________________ สญัชาติ ______________ อายุ ___________ ปี 
 บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่______________________________________________ ที่อยู่ เลขที่ _________________________ 
ห มู่ บ้ าน /อ าค าร  ________________________________________________ ซ อย  _______________________________________ 
ถ น น  _________________________________________ ต า บ ล /แ ข ว ง  ______________________________________________ 
อ าเภอ/เขต _______________________________ จงัหวดั _________________________________ รหสัไปรษณีย์ ________________ 
(“ผู้รบัมอบอ ำนำจ”) เป็นผูร้บัมอบอ านาจทีแ่ทจ้รงิและโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ โดยใหม้อี านาจในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัท ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering (“กำรจองซ้ือ”) จ านวน _____________________________________________ หุน้ รวมถงึมี
อ านาจในการลงนาม รบัรอง และแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ความในใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกบัการจองซื้อ ในการช าระเงนิใดๆ เกีย่วกบัการจองซื้อ การให้
ขอ้มลู และการลงนาม รบัรอง แกไ้ขเพิม่เตมิ และยืน่เอกสารใดๆ เกีย่วกบัการจองซื้อ ในการตดิต่อกบับรษิทั และตวัแทนของบรษิทัเกีย่วกับการ
จองซื้อ การตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ เกีย่วกบัการจองซื้อ ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจองซื้อแทนขา้พเจา้ผู้
มอบอ านาจไดจ้นเสรจ็การ  

ทัง้นี้ กจิการ และบรรดาการกระท าใดๆ ที่ผูร้บัมอบอ านาจได้กระท าลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามความในหนังสอื
มอบอ านาจฉบบันี้แลว้ ใหถ้อืเสมอืนหนึ่งว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเอง และใหม้ผีลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้  

ลงชือ่_________________________________________ ผูม้อบอ านาจ  

      (               )  

ลงชือ่_________________________________________ ผูร้บัมอบอ านาจ  

      (               )  

ลงชือ่_________________________________________ พยาน  

      (               )  

ลงชือ่_________________________________________ พยาน  

      (               )  

ติดอากร

แสตมป์     

30 บาท 
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