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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

“กรังด์ปรีซ์” เดิมก่อตั้ งเม่ือเดือนตุลำคม 2513 ภำยใต้ช่ือ “ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดกรังด์ปรีซ์” โดย               
นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยนิตยสำรดำ้นยำนยนต ์ไนเวลำต่อมำเม่ือธุรกิจ
ไดข้ยำยตวัข้ึน ดร.ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ จึงไดจ้ดัตั้ง บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 
เมษำยน 2525 ดว้ยทุนจดทะเบียน 2.00 ลำ้นบำท โดยภำยหลงับริษทัไดข้ยำยธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์โดยกำรออก
นิตยสำรทั้งดำ้นยำนยนตแ์ละไลฟ์สไตลเ์พิ่มเติมอีกหลำยฉบบั ไดแ้ก่ นิตยสำรมอเตอร์ไซด ์นิตยสำรออฟโรด 
นิตยสำรเอ็กซ์โอ ออโตส้ปอร์ต นิตยสำรกำรำจไลฟ์ และหนงัสือพิมพย์วดยำน และจำกควำมส ำเร็จดงักล่ำว 
บริษทัจึงไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ โดยงำนแสดง
สินคำ้ท่ีส ำคญัของบริษทั ไดแ้ก่ งำน Bangkok International Motor Show ซ่ึงเป็นงำนแสดงยำนยนต์ระดบั
แนวหนำ้ของประเทศไทย และงำน Bangkok Used Car Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ีส ำคญัของ
บริษทั เช่น กำรจดักำรแข่งขนัรถยนตท์ำงเรียบ และกำรจดักำรแข่งขนัรถยนตอ์อฟโรด เป็นตน้ 

ปัจจุบนั กำรประกอบธุรกิจของบริษทัสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ดงัน้ี 
1. กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
ธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้ (Exhibition)  
ปัจจุบนับริษทัจดังำนแสดงสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัแสดงยำนยนต ์ดงัน้ี 
-  งำน Bangkok International Motor Show ซ่ึงเป็นงำนแสดงนวตักรรมยำนยนต ์รถตน้แบบยนตร

กรรมรถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ เทคโนโลยี เคร่ืองเสียง รถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รวมถึง
อุปกรณ์เก่ียวเน่ืองกบัรถยนต์ ซ่ึงงำน Bangkok International Motor Show จดัเป็นหน่ึงในงำน
แสดงยำนยนตท่ี์ยิง่ใหญ่และมีควำมส ำคญังำนหน่ึงของโลก โดยจดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 2522 และ
ต่อมำได้ รับกำร รับรองจำก  Organisation Internationale des Construceurs d’Automobiles 
(OICA) ซ่ึงเป็นสมำคมท่ีรับรองกำรจดังำนมหกรรมยำนยนต์ในประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก เพียง
ประเทศละ 1 งำนเท่ำนั้น จึงเป็นกำรยกระดบังำน Bangkok International Motor Show ให้ข้ึน
เทียบชั้นกับงำนมอเตอร์โชว์ชั้นน ำของโลก ทั้งน้ีปัจจุบนังำน Bangkok International Motor 
Show ใชพ้ื้นท่ีจดังำนประมำณ 170,000 ตำรำงเมตร  

-  งำน Bangkok Used Car Show เป็นงำนแสดงและจ ำหน่ำยรถยนตห์รูมือสองและรถยนตมื์อสอง
คุณภำพดีจำกผูจ้  ำหน่ำยรถยนต์มือสองท่ีมีช่ือเสียง โดยงำน Bangkok Used Car Show จดัข้ึน
คร้ังแรกในปี 2552 ทั้งน้ีปัจจุบนังำน Bangkok Used Car Show มีพื้นท่ีจดังำนประมำณ 20,000 
ตำรำงเมตร  
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ทั้งน้ี งำนแสดงสินคำ้ทั้ง 2 งำน จะจดัควบคู่กนัเป็นประจ ำในช่วงเดือนมีนำคมถึงเดือน
เมษำยนของทุกปี โดยจดัท่ีศูนยแ์สดงสินคำ้และกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี  

- ในปี 2562 บริษทัได้จดังำน Yangon International  Motor show ประเทศเมียนมำข้ึนเป็นคร้ัง
แรก ในระหวำ่งวนัท่ี 23-27 มกรำคม 2562 ท่ีผำ่นมำ โดยมีผูเ้ขำ้ชมงำนรวมประมำณ 20,000 คน 
และจ ำนวนยำนยนตท่ี์มำจดัในงำนสำมำรถขำยรถไดป้ระมำณ 121 คนั โดยมี 6 บริษทัรถยนต์
เขำ้มำร่วมแสดงงำนในคร้ังน้ี ซ่ึงถือวำ่ประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดี และจะด ำเนินกำรจดังำน
ดงักล่ำวต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในช่วงตน้ปี 2563 

ธุรกิจกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 
บริษทัเป็นผูจ้ดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยบริษทัมีกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดทั้งท่ี

เป็นกิจกรรมของบริษทัเอง ได้แก่ กำรจดักำรแข่งขนัรถยนต์ทำงเรียบ (Motor Sport) กำรแข่งขนั
รถยนต์ควอเตอร์ไมล์ กำรแข่งขนัรถยนต์ออฟโรด และกำรจดักำรแข่งขนัมอเตอร์ไซด์ทำงเรียบ 
รวมทั้งบริษทัยงัจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัจะท ำหนำ้ท่ีหลกั
เป็นผูจ้ดัวำงแผนกำรจดังำน จดัหำสถำนท่ีกำรจดังำน ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ฝ่ำยต่ำงๆ ประชำสัมพนัธ์งำน จดัเตรียมสำธำรณูปโภค และเป็นผูป้ระสำนงำนหลกัในกำรจดัเก็บ
สถำนท่ีหลงักำรจดังำน ตวัอย่ำงของกิจกรรมกำรตลำดท่ีบริษทัจดัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น 
งำนทดสอบสมรรถนะของยำนยนต์ชั้ นน ำในประเทศไทย กิจกรรมแรลล่ีรถยนต์และคำรำวำน
ท่องเท่ียว และกิจกรรมคอร์สอบรมกำรขบัข่ีอย่ำงปลอดภยั เป็นตน้ โดยงำนทดสอบสมรรถนะของ
ยำนยนตช์ั้นน ำในประเทศไทยถือเป็นกำรจดักิจกรรมกำรตลำดท่ีส ำคญังำนหน่ึงของบริษทั ซ่ึงบริษทั
มีผลงำนกำรจดักิจกรรมให้กบัยำนยนตช์ั้นน ำเกือบทุกค่ำย เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดบัเบิลยู เชฟ
โรเลต ฮอนดำ้ และโตโยตำ้ เป็นตน้ และในปี 2562 บริษทัได้ขยำยธุรกิจเขำ้สู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ คือ 
eRacing Sport โดยเป็นผูจ้ดัแข่งขนัเกมส์แข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo Sport (GT Sport) สนำม
ใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์ในปีน้ีแลว้ 4 คร้ัง คร้ังแรกภำยในงำน Bangkok International Motor Show 
2019 เม่ือเดือนมีนำคม – เมษำยน 2562 คร้ังท่ี 2 ท่ีจงัหวดัขอนแก่นเม่ือเดือนกรกฎำคม 2562 คร้ังท่ี 3 
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือเดือนตุลำคม 2562 และคร้ังท่ี 4 ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหำนครเม่ือเดือนธันวำคม 
2562 ซ่ึงเป็นกำรแข่งขนัท่ีได้รับกำรรับรองจำกรำชยำนยนต์สมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถมัภ ์ซ่ึงมีผลตอบรับเป็นท่ีน่ำพอใจ  

2. กลุ่มธุรกจิส่ือออนไลน์ และส่ือส่ิงพมิพ์ 
ธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ ์ 

บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัยำนยนต์ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุปกรณ์ตกแต่ง นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์เช่น นิตยสำรกรังด์ปรีซ์ นิตยสำรออฟโรด 
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นิตยสำรมอเตอร์ไซค์ นิตยสำรเอ็กซ์โอ ออโตส้ปอร์ต และหนังสือพิมพ์ยวดยำน เป็นตน้ รวมถึง
นิตยสำรเก่ียวกบัไลฟ์สไตล ์(Lifestyle) เช่น นิตยสำรกำรำจไลฟ์ เป็นตน้  
ธุรกิจส่ือออนไลน ์

บริษทัเป็นผูผ้ลิตส่ือออนไลน์ในรูปแบบดิจิตอลท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุปกรณ์ตกแต่ง และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต์ อำทิ นิตยสำรในรูปแบบดิจิตอล ส่ือ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต อ อ น ไ ล น์  ( website)  เ ช่ น  www. grandprix. co. th , www.xo-autosport.com , 
www.motorcycmagazine.com เป็นตน้ และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ตวัอยำ่งเช่น Facebook 
: Grand Prix Online , XO Autosport , Motorcycle Magazine , Off Road Magazine และ  Garage Life 
Thailand ซ่ึงมีผูติ้ดตำมรวมกวำ่ 1,300,000 คน อีกทั้งบริษทัยงัมีกำรพฒันำธุรกิจไปยงัส่ือรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่น ส่ือภำพเคล่ือนไหวใน YouTube รวมถึงมีกำรร่วมทุนกับพนัธมิตรพฒันำแอพพลิเคชั่น Car 
Buddy By GPI เพื่อเป็นช่องทำงขยำยธุรกิจดำ้นออนไลน์ต่อไปในอนำคตเพิ่มเติมอีกดว้ย บริษทัจึงได้
ร่วมจดัตั้งบริษทัใหม่ ระหวำ่ง บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษทั วำยดี
เอ็ม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั เพื่อเป็นกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนดิจิตลัมีเดียและเพิ่มช่องทำงในกำรจดัเก็บ
ขอ้มูล 

3. กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 
บริษทัเป็นผูรั้บจำ้งผลิตและจดัส่งส่ิงพิมพป์ระเภทต่ำงๆ อำทิ หนงัสือ นิตยสำร วำรสำร แคต

ตำล็อก แผ่นพบั ใบปลิว โบรชวัร์ ปฏิทิน และส่ิงพิมพอ่ื์นๆ แบบครบวงจร และไดข้ยำยฐำนลูกคำ้
ใหม่ในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจอำหำร และสินคำ้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีคำดวำ่
จะมีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรงำนพิมพต่์ำงๆ กบับริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่
ส ำหรับงำนพิมพแ์ลว้ เพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ ประเภทงำนพิมพแ์พก็เกจจ้ิง ซ่ึงเป็นตลำด
ท่ียงัมีแนวโนม้กำรเติบโตท่ีดี โดยเคร่ืองจกัรใหม่มีขีดควำมสำมำรถในกำรพิมพท่ี์รวดเร็วข้ึนเป็นเฉล่ีย
ชัว่โมงละ 1.4 หม่ืนแผน่ จำกเดิมเฉล่ียอยูท่ี่ชัว่โมงละ 8 พนัแผน่ และยงัมีควำมคมชดัสูง รวมถึงสีสันท่ี
สดใสยิง่ข้ึน ส่งผลดีต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัในธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์ 

1.1 วสัิยทศัน์ และภารกจิ 
วสัิยทศัน์ (Vision)  

 GPI คือ ผูน้ ำสร้ำงสรรคก์ำรจดักิจกรรม ให้บริกำรข่ำวสำร ขอ้มูล สำระ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ 
และควำมบนัเทิง ท่ีน่ำประทบัใจ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชย้ำนยนต ์

ภารกจิ (Mission) 
 มุ่งมัน่ผลิตส่ือ เผยแพร่ องคค์วำมรู้และนวตักรรมดำ้นยำนยนตท่ี์มีคุณภำพอนัเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและผูบ้ริโภค 

http://www.grandprix.co.th/
http://www.xo-autosport.com/
http://www.motorcycmagazine.com/
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 มุ่งมัน่พฒันำงำนกิจกรรมดำ้นยำนยนตทุ์กประเภทใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคำ้ 
 สร้ำงแบรนดสิ์นคำ้ท่ีมีคุณค่ำสูงและทนัสมยัในวงกำรยำนยนต ์
 สร้ำงควำมพึงพอใจสุงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ คู่คำ้ สังคม แบบมืออำชีพ 
 มุ่งมัน่ท่ีจะสรรหำนวตักรรมใหม่ๆ ด้ำนงำนกิจกรรมยำนยนต์ เพื่อมอบประสบกำรณ์ดีๆ ให้

ลูกคำ้อยูเ่สมอ 
 มุ่งมัน่จะสร้ำงองคก์รใหมี้คุณค่ำสูง โดดเด่น และทนัสมยัในวงกำรยำนยนต ์
 มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีศกัยภำพ และร่วมกนัสร้ำงวฒันธรรมในกำรท ำงำน

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพ 
 มุ่งมัน่จะสร้ำงรำกฐำนองคก์รดว้ยค่ำนิยมซ่ึงท ำใหเ้รำโดดเด่นและแตกต่ำงจำกผูอ่ื้น 
 สร้ำงผลตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั โดยกำรสร้ำงผลก ำไร และกำร

บริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญของบริษัท 

2559  บริษทัไดเ้ร่ิมจดัท ำเวบ็ไซตห์ลกัของบริษทัใหม่ภำยใตช่ื้อ www.grandprix.co.th เพื่อเป็นส่ือ
หลกัและศูนยก์ลำงในกำรน ำเสนอข่ำวสำรและเน้ือหำสำระทำงดำ้นยำนยนต ์

2560   บริษทัไดเ้ปิดจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั IPO ให้แก่ประชำชนทัว่ไป จ ำนวน 100 ลำ้นหุ้น ในรำคำ 
3.50 บำท / หุน้ และเร่ิมตน้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์GPI ในวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 

2561  บริษทัไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์RMGT รุ่น 1050ST-5 + LED UV เพื่อน ำมำทดแทนเคร่ืองพิมพ์
ตวัเดิมท่ีใชง้ำนอยู ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์

 จดัตั้งบริษทั Grand Prix International (Myanmar) Ltd. ในประเทศเมียนมำ เพื่อรองรับกำร
จดังำน Yangon International Motor Show คร้ังท่ี 1 ณ ประเทศเมียนมำ  

 ร่วมมือกนัระหวำ่งบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั วำยดี
เอ็ม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั ในโครงกำรพฒันำดิจิตอลมีเดีย และกำรจดักำรขอ้มูลขนำดใหญ่ 
(Big Data) ของส่ือและกิจกรรมเก่ียวกบัยำนยนตใ์นกลุ่ม GPI  

2562 เดือนมกรำคม  
 บริษทัได้จดังำน Yangon International  Motor show ท่ีประเทศเมียนมำข้ึนคร้ังแรกในปี 

2562 โดยจดัข้ึนระหวำ่งวนัท่ี 23-27 มกรำคม 2562 โดยมีผูเ้ขำ้ชมงำนรวมประมำณ 20,000 
คน และจ ำนวนยำนยนต์ท่ีมำจดัในงำนสำมำรถขำยได้ประมำณ 121 คนั โดยมี 6 บริษทั
รถยนตเ์ขำ้มำร่วมแสดงงำนในคร้ังน้ี 
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เดือนมีนำคม  
 บริษทัจดังำนแข่งขนั eRacing Sport โดยเป็นผูจ้ดัแข่งขนัเกมส์แข่งรถเสมือนจริง Gran 

Turismo Sport (GT Sport) สนำมใหญ่ผ่ำนระบบออนไลน์ข้ึนคร้ังแรกในปี 2562 โดยจดั
แข่งขนัในปีน้ีแลว้ 4 คร้ัง คร้ังแรกภำยในงำน Bangkok International Motor Show 2019 เม่ือ
เดือนมีนำคม – เมษำยน 2562 คร้ังท่ี 2 ท่ีจงัหวดัขอนแก่นเม่ือเดือนกรกฎำคม 2562 คร้ังท่ี 3 
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือเดือนตุลำคม 2562 และคร้ังท่ี 4 ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหำนครเม่ือเดือน
ธนัวำคม 2562 ซ่ึงเป็นกำรแข่งขนัท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกรำชยำนยนตส์มำคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมรำชูปถมัภ ์

เดือนพฤศจิกำยน 
 บริษทัได้เข้ำท ำกำรซ้ือหุ้นของบริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จ  ำกัด ซ่ึงด ำเนินธุรกิจ

เก่ียวกบักำรจดังำนแสดงรถยนตมื์อสอง และรถใหม่ ภำยใตช่ื้องำน “Fast Auto Show” โดย
ไดข้อซ้ือหุ้นจ ำนวน 15% ของทุนจดทะเบียน เพื่อร่วมเป็นพนัธมิตรกบัผูจ้ดังำนแสดงยำน
ยนตร์ำยยอ่ย และเป็นกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต 

 บริษัทได้ร่วมจัดตั้ งบริษัทใหม่ ระหว่ำง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
(มหำชน) กบั บริษทั วำยดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั เพื่อเป็นกำรขยำยธุรกิจทำงดำ้นดิจิตลั
มีเดีย และเพิ่มช่องทำงในกำรจดัเก็บขอ้มูลผ่ำนแอปพลิเคชนัในช่ือ “Car Buddy By GPI” 
ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีใช้คน้หำอู่หรือศูนยบ์ริกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ตำมประเภทของกำร
ซ่อมบ ำรุงและยีห่อ้ของรถยนต ์
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัมีลกัษณะกำรประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี   

1.  กลุ่มธุรกจิการจัดแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
 งำนจดัแสดงสินค้ำท่ีส ำคัญของบริษัท ได้แก่ งำน Bangkok International Motor Show และงำน 

Bangkok Used Car Show และบริษทัไดมี้กำรจดังำน Yangon International  Motor show ประเทศเมียนมำข้ึน
คร้ังแรกในปี 2562 ส่วนกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดแบ่งเป็น (1) กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ี
เป็นกิจกรรมของบริษทัเอง ไดแ้ก่ กำรจดักำรแข่งขนัรถยนตท์ำงเรียบ (Motor Sport) กำรแข่งขนัรถยนต์ควอ
เตอร์ไมล์ กำรแข่งขนัรถยนต์ออฟโรด และกำรจดักำรแข่งขนัมอเตอร์ไซด์ทำงเรียบ (2) กิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำดท่ีบริษทัจดัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เช่น งำนทดสอบสมรรถนะของยำนยนตช์ั้นน ำในประเทศ
ไทย กิจกรรมแรลล่ีรถยนตแ์ละคำรำวำนท่องเท่ียว และกิจกรรมคอร์สอบรมกำรขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั เป็นตน้ 
และบริษทัยงัไดจ้ดังำนแข่งขนั eRacing Sport โดยเป็นผูจ้ดัแข่งขนัเกมส์แข่งรถเสมือนจริง Gran Turismo 
Sport (GT Sport) สนำมใหญ่ผำ่นระบบออนไลน์ข้ึนคร้ังแรกในปี 2562 

2.  กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 
 บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุปกรณ์

ตกแต่ง นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับยำนยนต์ เช่น นิตยสำรกรังด์ปรีซ์ นิตยสำรออฟโรด นิตยสำร
มอเตอร์ไซค ์นิตยสำรเอก็ซ์โอ ออโตส้ปอร์ต และหนงัสือพิมพย์วดยำน เป็นตน้ รวมถึงนิตยสำรเก่ียวกบัไลฟ์
สไตล ์(Lifestyle) เช่น นิตยสำรกำรำจไลฟ์ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำส่ือดิจิตอล เช่น กำรร่วมทุนกบั 
บริษทั วำยดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ  ำกดั พฒันำแอพพลิเคชนั “Car Buddy By GPI” เพื่อเป็นช่องทำงขยำยธุรกิจ
ดำ้นออนไลน์เขำ้มำเสริม เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคส่ือของตลำดท่ีเปล่ียนไป 

3.  กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 
 บริษทัประกอบธุรกิจรับจำ้งพิมพ์ส่ือส่ิงพิมพ์แบบครบวงจร ให้แก่บริษทัอ่ืน โดยครอบคลุมใน

อุตสำหกรรมแฟชัน่ ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม อำหำร อสังหำริมทรัพย ์ท่องเท่ียว ยำนยนต ์รำชกำร ธุรกิจขำยตรง 
รวมถึงไดข้ยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจอำหำร และสินคำ้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทโดยสรุป 

 
 

งบการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัที่ 
2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินค้ำและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 

683.24 82.91 628.56 84.48 617.53 84.15 

2. กลุ่มธุรกิจส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพ ์ 57.08 6.93 50.83 6.83 49.92 6.80 
3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์ 74.60 9.05 51.96 6.98 51.88 7.07 
รายได้จากการขายและบริการ 814.92 98.89 731.65 98.29 719.33 98.02 
รำยไดอ่ื้น 9.14 1.11 12.72 1.71 14.56 1.98 
รายได้รวม 824.06 100.00 744.37 100.00 733.89 100.00 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้า 
การตลาดและการแข่งขัน 

1.  กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท 
1.1  ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน ช่วยสร้างช่ือเสียงและการยอมรับให้เป็นผู้จัด

งานมอเตอร์โชว์หลกัของประเทศไทย 
บริษทั ด ำเนินธุรกิจจดังำนแสดงสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต์มำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ

ยำวนำนถึง 40 ปี ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นผูท่ี้จดังำนประเภทมอเตอร์โชวม์ำอยำ่งต่อเน่ืองและยำวนำนท่ีสุด
ในประเทศไทย จนไดรั้บกำรยอมรับจำกผูผ้ลิตยำนยนตใ์นต่ำงประเทศ ในกำรเป็นผูจ้ดังำนมอเตอร์
โชว์หลักของประเทศไทย ซ่ึงเห็นได้จำกกำรท่ีบริษัทยำนยนต์แม่ในต่ำงประเทศจะอนุมัติ
งบประมำณในกำรจดัแต่งสถำนท่ีจดัแสดงรถยนตม์ำกกวำ่งำนแสดงยำนยนตอ่ื์นๆ ท่ีจดัในประเทศ
ไทย และสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกั (Concept) ของบริษทัรถยนตต่์ำงประเทศในปีนั้นๆ เพื่อแสดง
ศกัยภำพรถยนต์ในปัจจุบนัและรถยนต์ตน้แบบออกมำให้ไดม้ำกท่ีสุด นอกจำกน้ี บริษทัยำนยนต์
ชั้นน ำยงัใหค้วำมส ำคญั และจดัระดบัควำมส ำคญัอยูใ่นระดบัสูง  

1.2 บริษัท มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานจัดงานแสดงสินค้าและสินค้าของผู้เช่าพื้นที่หลาย
ช่องทาง 

บริษทั มีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญในกำรประสำนงำนกบัส่ือวิทยุโทรทศัน์และส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต์และส่ือมวลชนทุกแขนง นอกจำกน้ี บริษทั ยงัเป็นผูผ้ลิตและจดั
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จ ำหน่ำยนิตยสำรเก่ียวกบัยำนยนต ์ซ่ึงเป็นช่องทำงส ำคญัช่องทำงหน่ึงในกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำร
ในวงกำรยำนยนต ์ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษทั มีช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์และส่งเสริมกำรจดั
งำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

1.3 การจัดกจิกรรมและจัดจ าหน่ายสินค้าภายในงานแสดงสินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 
บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรจดักิจกรรมต่ำงๆ ในงำนแสดงสินคำ้เพื่อดึงดูดควำมสนใจของ

ผูเ้ขำ้ร่วมงำน โดยบริษทั ไดเ้พิ่มและพฒันำกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง จนท ำให้ในปัจจุบนังำน 
Bangkok International Motor Show มีกิจกรรมท่ีส ำคญั เช่น กิจกรรมจดัประกวดบูธ, กิจกรรมจดั
ประกวด Car & Bike of the Year, กิจกรรมจดัประกวดกำรแสดงยอดเยี่ยม, กิจกรรมจดัประกวด 
Miss Motor Show และกำรจดัแสดงรถจำกชมรมต่ำงๆ เป็นตน้ ภำยในงำนยงัมีในกำรจดัจ ำหน่ำย
สินค้ำ เพื่อกำรตกแต่งและบ ำรุงรักษำรถยนต์ และ รถจกัรยำนยนต์ รวมถึงสินค้ำไลฟ์สไตล์ท่ี
เก่ียวขอ้งเช่น เส้ือผำ้ รองเทำ้ หมวกกนัน็อค แวน่ตำ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยให้กำรมำงำนจดัแสดงสินคำ้มี
ควำมน่ำสนใจจำกสินคำ้ท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรมำกยิ่งข้ึน และส่งเสริมให้บริษทั ขำยพื้นท่ีภำยใน
และโดยรอบงำนไดม้ำกข้ึน 

1.4 การให้บริการทีม่ีคุณภาพและครบวงจร 
บริษทั มุ่งเนน้ท่ีจะให้บริกำรท่ีมีคุณภำพแก่ผูใ้ชบ้ริกำรพื้นท่ีภำยในงำนและให้บริกำรแบบครบ

วงจร (One-Stop Service) กล่ำวคือ บริษทั จะอ ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำผูใ้ช้บริกำรพื้นท่ี
ภำยในงำน ทั้งจดัหำผูรั้บเหมำหลกัในกำรก่อสร้ำงบูธแสดงสินคำ้ จดัเตรียมสำธำรณูปโภคและกำร
บริกำรอ่ืนๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูเ้ขำ้ร่วมจดังำนแสดงสินคำ้ เช่น กำรให้บริกำร
จดัเตรียมและเดินสำยไฟส ำหรับกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ สำธำรณูปโภคอ่ืนๆ อินเตอร์เน็ต กำรท ำควำม
สะอำดส่วนกลำง กำรถ่ำยทอดสด กำรจดัหำหอ้งประชุม และกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ เป็นตน้ 

1.5 การขยายการจัดงานแสดงสินค้าเกีย่วกบัยานยนต์ในต่างประเทศ 
บริษทั มีเป้ำหมำยในกำรขยำยกำรจดังำนแสดงสินคำ้เก่ียวกบัยำนยนต์ไปยงัต่ำงประเทศ เช่น 

กลุ่มประเทศในอำเซียน โดยบริษทั มีขอ้ไดเ้ปรียบทั้งดำ้นประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญในกำรจดั
งำนแสดงสินคำ้เก่ียวกบัยำนยนต ์รวมถึงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัค่ำยรถยนต ์และส่ือมวลชนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงท ำใหบ้ริษทั มีโอกำสในกำรขยำยกำรจดังำนแสดงสินคำ้ไปยงัต่ำงประเทศได ้

ทั้งน้ี บริษทั ไดด้ ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ดงักล่ำว โดยเม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2560 บริษทั ไดล้งนำม
ในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ในกำรเป็นผู ้ร่วมจัดงำน 
“Yangon International Motor Show” งำนแสดงนวตักรรมยำนยนต์ในประเทศเมียนมำ ตั้ งแต่ปี 
2562 – 2564 โดยเร่ิมจดังำน Yangon International Motor Show คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 23-27 มกรำคม 
2562 และจะจดัเป็นคร้ังท่ี 2 ในระหวำ่งวนัท่ี 21-23 กุมภำพนัธ์ 2563 
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1.6 การขยายการจัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
จำกควำมส ำเร็จของกำรจดังำนแสดงสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ บริษทั มี

เป้ำหมำยในกำรขยำยกำรจดังำนแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ใหห้ลำกหลำยมำกยิง่ข้ึน โดยปีท่ี
ผ่ำนมำ บริษทัได้จดังำนแข่งขนั eRacing Sport ซ่ึงเป็นผูจ้ดัแข่งขนัเกมส์แข่งรถเสมือนจริง Gran 
Turismo Sport (GT Sport) สนำมใหญ่ผำ่นระบบออนไลน์ข้ึนคร้ังแรกในปี 2562  

1.7  การขยายช่องทางในรูปแบบดิจิทลั 
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรใช้เทคโนโลยีติจิทลั และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ หรือท่ี

เรียกว่ำ Digital Disruption บริษทัจึงพฒันำส่วนของ Online Platform ข้ึนมำ ซ่ึงมีช่ือเรียกว่ำ Motor 
Show Online เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับยำนยนต์ 
วำงแผนเปิดใช้งำนไปประมำณตน้ปี 2563 ในกำรเปิดใช้งำน Motor Show Online ท ำให้บริษทัมี
ช่องทำงในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในปัจจุบนั ผ่ำนกำรใช้งำนรูปแบบดิจิทลัไดอี้ก
ช่องทำงหน่ึง    

2.  การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษทั มีฝ่ำยขำยและบริกำรลูกค้ำ เพื่อเข้ำพบบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อ

น ำเสนอแผนกำรจดังำนแสดงสินคำ้ในแต่ละปีในกำรจดัหำผูใ้ชบ้ริกำรพื้นท่ีภำยในงำน ซ่ึงกำรท่ีบริษทั 
จดังำนแสดงสินคำ้มำอย่ำงยำวนำนและเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจยำนยนต์ ประกอบกบักำร
ประชำสัมพนัธ์ของบริษทั จะท ำใหบ้ริษทั รู้จกัลูกคำ้ท่ีจะมำขอใชบ้ริกำรพื้นท่ีภำยในงำนเป็นอยำ่งดี งำน
แสดงสินคำ้ของบริษทัจึงไดรั้บกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีมำโดยตลอด ท ำให้บริษทัมีโอกำสในกำรขยำย
พื้นท่ีจดังำนส่ือต่ำงๆ หรืองำนกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรในอนำคต 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
3.1 กลุ่มผู้ใช้บริการพืน้ทีภ่ายในงานแสดงสินค้า 

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยรถชั้นน ำทัว่โลกทุกประเภท เช่น รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล รถ
สปอร์ต รถยนตน์ัง่อเนกประสงค ์(SUV) รถกระบะ รถตู ้และรถบรรทุก เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัเหล่ำน้ีมี
ควำมตอ้งกำรท่ีจะจดัแสดงสินคำ้ ประชำสัมพนัธ์ เปิดตวัรถรุ่นใหม่ และจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ให้กบั
ผูเ้ขำ้ร่วมชมงำน ซ่ึงจะมีกำรน ำเสนอยำนยนตน์วตักรรมใหม่ๆ น ำเสนอโปรโมชัน่ และจดักิจกรรม
ร่วมสนุก เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กบัสินคำ้ นอกจำกน้ี กลุ่มผูใ้ช้บริกำรพื้นท่ีภำยในงำนแสดง
สินคำ้ยงัรวมถึงบริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ท่ีใกล้เคียงและเก่ียวข้องกบัยำนยนต์และยำนพำหนะ 
ได้แก่ บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์ Motor Sport 
สถำบนักำรเงิน บริษทัประกันภยั หน่วยงำนรำชกำร และมูลนิธิ เช่น มูลนิธิเมำไม่ขบั ซ่ึงกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริกำรพื้นท่ีภำยในงำนแสดงสินคำ้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของบริษทั 
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3.2 กลุ่มผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า 
ผูเ้ขำ้ชมงำนแสดงสินคำ้ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลท่ีตอ้งกำรจะจองซ้ือสินคำ้ภำยในงำน และ

กลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจจะเขำ้รับชมสินคำ้ต่ำงๆ ซ่ึงบริษทั จะจ ำหน่ำยบตัรผำ่นเพื่อท่ีจะเขำ้ชมงำน
แสดงสินคำ้ อย่ำงไรก็ตำม โดยส่วนใหญ่ บริษทั จะมีกำรจดัเตรียมบตัรผ่ำนเขำ้ชมงำนเพื่อให้กบั
บริษทัผูใ้ช้บริกำรพื้นท่ีแจกให้กบัผูมี้อุปกำรคุณของผูใ้ช้บริกำร ทั้งน้ี มีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรจองซ้ือ
รถยนตแ์ละยำนพำหนะต่ำงๆ มีควำมสนใจในกำรเขำ้ร่วมชมงำนแสดงสินคำ้จ ำนวนมำก เน่ืองจำก 
ในงำนน้ีจะมีกำรน ำเสนอโปรโมชั่นท่ีดีกว่ำในช่วงเวลำทั่วไป รวมทั้ งผู ้ท่ีสนใจยงัสำมำรถ
เปรียบเทียบคุณสมบติัระหวำ่งรถยนตแ์ต่ละยี่ห้อ และทดสอบขบัรถยนตไ์ดภ้ำยในงำนแสดงสินคำ้
ได ้ซ่ึงกำรท่ีงำนแสดงสินคำ้ของบริษทั เป็นท่ีรู้จกัอยำ่งดีในวงกวำ้งท ำใหลู้กคำ้กลุ่มน้ีมีควำมตั้งใจท่ี
จะจองซ้ือในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวของปี นอกจำกน้ี กลุ่มผูเ้ขำ้ชมงำนแสดงสินคำ้ยงัรวมถึงบุคคล
ทัว่ไปท่ีมีควำมสนใจในกำรเขำ้รับชมยำนพำหนะต่ำงๆ นวตักรรมใหม่ๆ ในวงกำรยำนยนต์และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีกำรจดัแสดงภำยในงำนแสดงสินคำ้อีกดว้ย 

3.3  กลุ่มส่ือมวลชน 
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ไดรั้บควำมสนใจเป็นอยำ่งมำกจำกกลุ่มส่ือมวลชนทั้งในและ

ต่ำงประเทศ เน่ืองจำกรูปแบบของงำนมีควำมน่ำสนใจและกำรตกแต่งท่ีสวยงำม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง 
งำน Bangkok International Motor Show ของบริษทั เป็นหน่ึงในงำนท่ีส่ือมวลชนรู้จกัถึงช่ือเสียงเป็น
อย่ำงดี จำกกำรลงทุนท่ีสูงของผู ้ใช้บริกำรพื้นท่ีในแต่ละปี ซ่ึงกลุ่มส่ือมวลชนเหล่ำน้ีจะช่วย
ประชำสัมพนัธ์งำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้งมำกยิ่งข้ึนและช่วยถ่ำยทอดภำพ
บรรยำกำศภำยในงำนใหก้บัคนภำยนอกทัว่ไปอีกทำงหน่ึงดว้ย 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
คู่แข่งท่ีส ำคัญของบริษัท ในกำรจัดงำน Bangkok International Motor Show คือ งำน Thailand 

International Motor Expo ซ่ึงเป็นงำนจดัแสดงยำนยนต์ ท่ีจดัข้ึนในช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึง
เดือนธนัวำคมของทุกปี ณ ศูนยแ์สดงสินคำ้และกำรประชุม อิมแพค็ เมืองทองธำนี และงำน Big Motor 
Sale ซ่ึงเป็นงำนจดัแสดงยำนยนต ์ท่ีจดัข้ึนในช่วงประมำณเดือนกรกฎำคมถึงเดือนสิงหำคมของทุกปี ณ 
ศูนยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค อย่ำงไรก็ตำม ระดบัควำมรุนแรงของกำรแข่งขนัถือว่ำอยู่ใน
ระดบักลำง เน่ืองจำกงำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ถือเป็นงำนแสดงยำนยนต์งำนแรกและงำนหลกัของ
ประเทศไทย ท่ีมีกำรน ำเสนอนวตักรรมยำนยนต ์และรถตน้แบบจ ำนวนมำกในประเทศไทย จำกกำรท่ีมี
ผูผ้ลิตยำนยนตจ์ ำนวนมำกจดัระดบัควำมส ำคญัของงำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ใหอ้ยูใ่นระดบัสูง  

คู่แข่งท่ีส ำคญัของบริษทั ในกำรจดังำน Bangkok Used Car Show คือ งำน Fast Auto Show Thailand 
ซ่ึงเป็นงำนจดัแสดงยำนยนต ์ท่ีจดัข้ึนในช่วงประมำณเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคมของทุกปี ณ ศูนย์
นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค และ Top Auto Sales ซ่ึงเป็นงำนจดัแสดงยำนยนต์ ท่ีจดัข้ึนในช่วง
ประมำณเดือน ตุลำคม ของทุกปี ณ ศูนยแ์สดงสินคำ้และกำรประชุม อิมแพค็ เมืองทองธำนี โดยระดบั
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ควำมรุนแรงของกำรแข่งขนัถือวำ่อยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจำกตลำดจ ำหน่ำยรถยนตมื์อสองมีผูป้ระกอบกำร
รำยใหญ่ค่อนขำ้งมำก และอำจรวมตวักนัเพื่อจดังำนแสดงรถยนตน์ ำเขำ้และรถยนตมื์อสอง เพื่อแข่งขนั
กบักำรจดังำน Bangkok Used Car Show ของบริษทั  

ในปี  2562 บริษทัไดร่้วมลงทุนกบั บริษทั คิง ออฟ ออโต ้โปรดกัส์ จ  ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
กำรจดังำนแสดงรถยนต์มือสอง และรถใหม่ ภำยใตช่ื้องำน “Fast Auto Show” สร้ำงพนัธมิตรกบัผูจ้ดั
รำยยอ่ย และช่วยขยำยโอกำสทำงธุรกิจ 

ธุรกจิการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาด (Event) 

การตลาดและการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท 
1.1 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ป็นของบริษัท 

กำรพฒันำกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเพื่อดึงดูดควำมสนใจของผูเ้ขำ้ร่วมงำน 
บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงมำก ทั้งในด้ำน

รูปแบบกำรจดังำน กำรแสดง กำรใชเ้ทคโนโลยแีสงสีและเสียง เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผูเ้ขำ้ร่วม
งำน นอกจำกน้ี บริษทั ยงัไดพ้ฒันำบุคลำกรของบริษทั ใหมี้ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคอ์ยำ่งต่อเน่ือง 

กำรสร้ำงช่ือเสียงและกำรยอมรับในวงกวำ้งในกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั 
บริษทั ไดเ้ร่ิมจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำนำนกวำ่ 30 

ปี และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั ลว้นไดรั้บควำมสนใจอยำ่งกวำ้งขวำงจำกผูช้มทัว่ไป 
ท ำใหบ้ริษทั เป็นท่ียอมรับในฐำนะผูน้ ำดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอุตสำหกรรมยำนยนต์
จำกค่ำยรถยนต ์บริษทัเอกชน และหน่วยงำนรำชกำรและประชำชนทัว่ไป 

กำรมีช่องทำงในกำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั หลำกหลำยช่องทำง 
บริษทั มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรประสำนงำนกบัส่ือวิทยุโทรทศัน์และส่ือ

ส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต์ รวมทั้งส่ือมวลชนทุกแขนง รวมถึง บริษทั ยงัเป็นผูผ้ลิตและจดั
จ ำหน่ำยนิตยสำรเก่ียวกบัยำนยนต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นช่องทำงส ำคญัช่องทำงหน่ึงในกำรติดตำมขอ้มูล
ข่ำวสำรในวงกำรยำนยนต ์ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษทั มีช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์และส่งเสริม
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ี บริษทั ยงัมีกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นทำง
ส่ื อ อ อ น ไ ล น์ ต่ ำ ง ๆ  เ ช่ น  www. bangkok- motorshow. com,  www. grandprix. co. th แ ล ะ 
www.bangkokprettyshow.com เป็นตน้ หรือกำรถ่ำยทอดสดตลอดช่วงเวลำกำรจดักิจกรรมผ่ำน
ช่องทำง Social Media เช่น รำยกำรแข่งขนัรถยนต ์Souped up Thailand Records เป็นตน้ 

 
 

http://www.bangkok-motorshow.com/
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กำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพและครบวงจร 
ในกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั บริษทั จะก ำหนดรูปแบบกำรจดังำน สถำนท่ี

จดังำน กำรประชำสัมพนัธ์ กำรใชเ้ทคโนโลยแีสงสีและเสียง เพื่อใหบ้ริษทั สำมำรถควบคุมคุณภำพ
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และควบคุมค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด 

1.2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีบ่ริษัท จัดตามความต้องการของลูกค้า 
กำรพฒันำรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเพื่อดึงดูดควำมสนใจของผูเ้ขำ้ร่วมงำน 

บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงมำก ทั้งในด้ำน
รูปแบบกำรจดังำน กำรแสดง กำรใชเ้ทคโนโลยแีสงสีและเสียง เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผูเ้ขำ้ร่วม
งำน นอกจำกน้ี บริษทั ยงัไดพ้ฒันำบุคลำกรของบริษทั ใหมี้ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคอ์ยำ่งต่อเน่ือง 
กำรสร้ำงช่ือเสียงและกำรยอมรับในวงกวำ้งในกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั 

บริษทัไดเ้ร่ิมจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำนำนกวำ่ 30 
ปี และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั ลว้นไดรั้บควำมสนใจอยำ่งกวำ้งขวำงจำกผูช้มทัว่ไป 
ท ำใหบ้ริษทั เป็นท่ียอมรับในฐำนะผูน้ ำดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดอุตสำหกรรมยำนยนต์
จำกค่ำยรถยนต ์บริษทัเอกชน และหน่วยงำนรำชกำรและประชำชนทัว่ไป 
กำรมีช่องทำงในกำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั หลำกหลำยช่องทำง 

บริษทั มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรประสำนงำนกบัส่ือวิทยุโทรทศัน์และส่ือ
ส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์รวมทั้งส่ือมวลชนทุกแขนง นอกจำกน้ี บริษทั ยงัเป็นผูผ้ลิตและจดั
จ ำหน่ำยนิตยสำรเก่ียวกบัยำนยนต์ ซ่ึงถือว่ำเป็นช่องทำงส ำคญัช่องทำงหน่ึงในกำรติดตำมขอ้มูล
ข่ำวสำรในวงกำรยำนยนต ์ถือเป็นกำรส่งเสริมให้บริษทั มีช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์และส่งเสริม
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ไดเ้ป็นอยำ่งดี 
กำรร่วมวำงแผนจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดกบัลูกคำ้ 

เพื่อให้กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและแผนงำนประชำสัมพนัธ์ของลูกคำ้ประสบควำมส ำเร็จ
มำกท่ีสุด บริษทั จึงมกัร่วมวำงแผนงำนกับลูกคำ้ในกำรบริหำรกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและ
แผนงำนประชำสัมพันธ์  โดยกำรร่วมก ำหนดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดและแผนกำร
ประชำสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ในภำพรวมทั้งหมด และบริษทั จะร่วมกบัลูกคำ้ก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ 
ของกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด เช่น รูปแบบกิจกรรม สถำนท่ี ระยะเวลำกำรจดักิจกรรม กำร
ประชำสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย เป็นตน้ 
กำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพและครบวงจร 

บริษทั มุ่งเน้นท่ีจะให้บริกำรท่ีมีคุณภำพแก่ลูกคำ้แบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่ำวคือ 
บริษทั จะวำงแผนจดักิจกรรม จดัหำสถำนท่ีท ำกิจกรรม ติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งฝ่ำยต่ำงๆ ประชำสัมพนัธ์กิจกรรม จดัเตรียมสำธำรณูปโภค และเป็นผูป้ระสำนงำนงำน
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หลกัในกำรจดัเก็บสถำนท่ีหลงักำรจดังำน กำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจรดงักล่ำวจะท ำให้ลูกค้ำ
ประหยดัเวลำ ควบคุมคุณภำพกำรจดักิจกรรม และประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1.3 การขยายการจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ีเก่ียวกบัรถยนต ์บริษทัมีกลยทุธ์ในกำรขยำยกิจกรรม

ส่งเสริมกำรตลำดในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ให้หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน โดยอำศยัประสบกำรณ์ ควำม
เช่ียวชำญในกำรจดักิจกรรม รวมถึงควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน และกำรมีส่ือส่ิงพิมพ์ของ
ตนเอง เป็นขอ้ไดเ้ปรียบในกำรด ำเนินกำรและประชำสัมพนัธ์กิจกรรมใหก้บัลูกคำ้ได ้ 

2. การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
2.1 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ป็นของบริษัท 

บริษทั มีฝ่ำยขำยและบริกำรลูกคำ้ เพื่อเขำ้พบบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจกำรจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อ
น ำเสนอแผนกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดของบริษทั 

2.2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีบ่ริษัท จัดตามความต้องการของลูกค้า 
บริษทั มีฝ่ำยขำยและบริกำรลูกคำ้ เพื่อเขำ้พบบริษทัผูป้ระกอบธุรกิจกำรจ ำหน่ำยยำนยนต์เพื่อ

สอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด รวมทั้งบริษทั ยงัน ำเสนอ
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดในรูปแบบใหม่ๆ แก่ลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
3.1 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ป็นของบริษัท 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลักส ำหรับธุรกิจกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดท่ีบริษทั เป็นผูจ้ดัเอง 
แบ่งเป็น 

 กลุ่มผูส้นบัสนุนกำรจดักิจกรรม (Sponsor) เช่น บริษทัผูผ้ลิตยำงรถยนต์ บริษทัผูผ้ลิตผำ้เบรก 
บริษทัผูผ้ลิตน ้ ำมนัเคร่ือง บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมบ ำรุงก ำลงั บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์
และบริษทัธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำงๆ เป็นตน้  

 กลุ่มผูเ้ขำ้แข่งขนั  
 กลุ่มผูเ้ขำ้ชมกิจกรรม เช่น กลุ่มคนวยัท ำงำนท่ีมีควำมสนใจในดำ้นยำนยนต ์กำรแข่งขนัรถยนต ์

และส ำนกัแต่งรถยนต ์เป็นตน้ 
3.2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการตลาดทีบ่ริษัท จัดตามความต้องการของลูกค้า 

กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจยำนยนต ์บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยรถชั้นน ำทัว่โลกทุกประเภท 
เช่น รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รถสปอร์ต รถยนตน์ัง่อเนกประสงค ์(SUV) และรถกระบะ เป็นตน้ ซ่ึง
บริษทัเหล่ำน้ีมีควำมตอ้งกำรท่ีจะจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเพื่อใหผู้บ้ริโภครับทรำบถึงสมรถนะ 
คุณลกัษณะพิเศษของยำนยนต ์
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4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ถือได้ว่ำเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขันสูง เน่ืองจำกมี

ผูป้ระกอบกำรจ ำนวนมำก และกำรประกอบธุรกิจท ำได้ง่ำย ท ำให้ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเขำ้มำแข่งขนั 
(Low barrier of entry) คู่แข่งธุรกิจจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดส่วนใหญ่จะรับงำนในรูปแบบบุคคล
มำกกว่ำในรูปแบบบริษทั จึงท ำให้กำรแข่งขนัด้ำนรำคำค่อนขำ้งสูง อย่ำงไรก็ตำม บริษทั เป็นผูจ้ดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเก่ียวกบัยำนยนต์ท่ีมีประสบกำรณ์มำยำวนำน ประกอบกบัฐำนลูกค้ำของ
บริษทั ท่ีกวำ้งขวำง อนัเป็นฐำนลูกคำ้ท่ีต่อเน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษทั เป็นผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับระดับโลก และกำรท่ีบริษทั มีช่องทำงในกำรประชำสัมพนัธ์จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย
นิตยสำรยำนยนต ์ท ำให้บริษทั ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกบริษทั ยำนยนตช์ั้นน ำต่ำงๆ ในกำรจดักิจกรรม
ส่งเสริมกำรตลำดท่ีส ำคญัอยำ่งต่อเน่ืองมำโดยตลอด 

 
กลุ่มธุรกจิส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพมิพ์ 
การตลาดและการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 

1.1 พฒันาส่ือออนไลน์ทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ 
บริษัทมีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำส่ือออนไลน์อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม

อุตสำหกรรมส่ือและส่ิงพิมพท่ี์ปรับตวัเขำ้สู่รูปแบบออนไลน์อย่ำงรวดเร็ว โดยอำศยัจุดแข็งของ
บริษทั ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสำหกรรมยำนยนต์จ  ำนวนมำก มำต่อยอดในส่ือรูปแบบใหม่ ทั้งส่ือ
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยบริษทัมี website ตำมหวันิตยสำร
ของบริษทั เช่น www.grandprix.co.th, www.xo-autosport.com และ www.offroadmag-thailand.com 
ท่ีมีเน้ือหำน่ำสนใจตำมกลุ่มเป้ำหมำย และมีกำรสร้ำง Facebook fan page ภำยใตช่ื้อ Grand Prix 
Online, XO Autosport และ Off Road magazine เพื่อเผยแพร่เน้ือหำเก่ียวกบันวตักรรมยำนยนต์รุ่น
ใหม่ๆ กำรทดสอบและกำรตกแต่งยำนยนต์ นอกจำกน้ียงัมีกำรผลิตรำยกำร TV Online ถ่ำยทอด
ผำ่น YouTube โดยมีเน้ือหำเก่ียวกบัสำระใหม่ๆ ของวงกำรยำนยนต ์

ในปี 2562 บริษทัมีกำรพฒันำส่ือดิจิทลั โดยกำรร่วมทุนกบั บริษทั วำยดีเอม็ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 
พฒันำแอพพลิเคชัน “Car Buddy By GPI” เพื่อเป็นช่องทำงขยำยธุรกิจด้ำนออนไลน์เขำ้มำเสริม 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคส่ือของตลำดท่ีเปล่ียนไป 

1.2 การมุ่งเน้นทีจ่ะผลติส่ือทีม่ีคุณภาพ 
บริษทั มุ่งเน้นพฒันำส่ือส่ิงพิมพใ์ห้มีคุณภำพท่ีดี มีกำรเพิ่มคุณค่ำให้กบัสินคำ้ โดยด ำเนินกำร

จดัท ำส่ิงพิมพ ์ให้มีเน้ือหำน่ำสนใจ มีควำมสวยงำม มีคุณค่ำเหมำะแก่กำรสะสม ในส่วนของกำร
ผลิตนิตยสำร บริษทัมีกำรวิเครำะห์ถึงควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อท่ีจะสำมำรถคดัสรร
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เน้ือหำให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรและเหมำะสมกบันิตยสำรในแต่ละเล่ม โดยค ำนึงถึงคุณภำพในกำร
น ำเสนอบทควำม สร้ำงบทควำมท่ีมีสำระ ใหส้ำมำรถเป็นฐำนขอ้มูลอำ้งอิงทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำวแก่ผูอ่้ำน โดยอำศยัควำมเช่ียวชำญของบุคลำกร ทั้งน้ี บริษทั ยงัมีกำรคดัเลือกและใช้วสัดุท่ีมี
มำตรฐำน โดยเฉพำะกระดำษท่ีใช้ในกำรพิมพ ์ซ่ึงเป็นกระดำษท่ีมีคุณภำพน ำเขำ้มำจำกประเทศ
ญ่ีปุ่น และใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยกีำรพิมพท่ี์ทันสมยั ซ่ึงมีกำรปรับแต่งหวัพิมพข์องเคร่ืองจกัร 
(Calibrate) อยู่เสมอ เพื่อท่ีจะผลิตนิตยสำรท่ีมีคุณภำพท่ีดี งำนท่ีพิมพ์ออกมำมีควำมชัดเจน สี
สวยงำม  

1.3 การสร้างความเช่ือมั่นด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน 
บริษทั ด ำเนินธุรกิจมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้เป็นท่ียอมรับและมีสำยสัมพนัธ์ท่ีดีตลอดจน

เครือข่ำยท่ีกวำ้งขวำงในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ท ำให้ได้มำซ่ึงข้อมูลท่ีมีคุณภำพ ประกอบกับ
ผู ้บริหำรมีควำมเช่ียวชำญ และเป็นท่ีน่ำเช่ือถือในอุตสำหกรรมส่ือส่ิงพิมพ์เป็นอย่ำงดีด้วย
ประสบกำรณ์กว่ำ 40 ปี ท ำให้บริษทั มีควำมสำมำรถท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับกำรขยำยตวัของ
อุตสำหกรรมยำนยนตใ์นอนำคตดว้ย 

1.4 ความหลากหลายของเน้ือหาที่น าเสนอผ่านส่ือรูปแบบต่างๆที่เป็นที่นิยม ครอบคลุมกลุ่มผู้อ่าน
หลากหลายกลุ่ม 

บริษทั เป็นผูผ้ลิตเน้ือหำท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมยำนยนต์และยงัไดข้ยำยมำยงักลุ่ม 
Lifestyle ดว้ยกำรซ้ือลิขสิทธ์ินิตยสำรต่ำงๆ ท่ีไดรั้บควำมนิยมในต่ำงประเทศ อำทิ นิตยสำรกำรำจ
ไลฟ์ มีเน้ือหำท่ีอยู่ในควำมสนใจของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย โดยน ำเสนอผ่ำนส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบ
นิตยสำร และหนงัสือพิมพ ์รวมถึงขยำยมำสู่ส่ือรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บควำมนิยมเช่น website และ ส่ือ
สังคมออนไลน์ ดว้ย 

1.5 บริษัท มีเคร่ืองจักรผลติส่ือส่ิงพมิพ์เป็นของตัวเอง  
จำกกำรท่ีบริษทั มีโรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ท ำให้สำมำรถผลิตส่ิงพิมพด์ว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำลง และ

สำมำรถควบคุมคุณภำพและระยะเวลำในกำรพิมพอ์ยำ่งใกลชิ้ด  
1.6 สร้าง Brand Awareness 

สร้ำง Brand Awareness ดว้ยกลยุทธ์ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดเขำ้มำช่วย ให้เนน้ย  ้ำถึงตรำยีห่อ้ 
เพื่อสร้ำงควำมนิยมในนิตยสำร วำงแผนส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัร้ำนคำ้ บริษทัเจำ้ของสินคำ้จำก
เครือข่ำยท่ีกวำ้งขวำง เพื่อกระตุน้ยอดผูอ่้ำนและสร้ำงสมำชิก รวมถึงกลยุทธ์ดำ้นกิจกรรมให้เกิดใน
กลุ่มสมำชิก และผูอ่้ำนประจ ำในระดบัต่อไป 

2. การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

2.1 การจ าหน่ายโฆษณา 
ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยโฆษณำบนพื้นท่ีส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทั มี 2 ประเภท คือ  
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1)  กำรจ ำหน่ำยโดยตรงกบักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยผูซ้ื้อโฆษณำของบริษทั โดยพนกังำนฝ่ำยขำยของ
บริษทั สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยให้กบัลูกค้ำช่องทำงน้ีคิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 80 ของกำร
จ ำหน่ำยพื้นท่ีโฆษณำทั้งหมด  

2)  กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนบริษทัตวัแทนโฆษณำ (Agency) ซ่ึงบริษทัตวัแทนเหล่ำน้ีจะเป็นผูบ้ริหำร
จดักำรและวำงแผนกำรใช้ส่ือร่วมกบับริษทัผูเ้ป็นเจำ้ของสินคำ้ สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยให้กบั
ลูกคำ้ช่องทำงน้ีคิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 20 ของกำรจ ำหน่ำยพื้นท่ีโฆษณำทั้งหมด 

2.2 การจ าหน่ายส่ือส่ิงพมิพ์ 
ช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทั มี 2 ประเภท คือ 
1)  กำรจ ำหน่ำยผำ่นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยส่ิงพิมพ ์สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยผำ่นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยส่ิงพิมพข์องบริษทั 

คิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 95 ของกำรจ ำหน่ำยส่ิงพิมพท์ั้งหมด 
2)  กำรจ ำหน่ำยโดยตรงไปยงักลุ่มเป้ำหมำยผูอ่้ำนส่ิงพิมพ ์ซ่ึงบริษทั จ ำหน่ำยส่งตรงไปยงัท่ีอยูข่อง

กลุ่มผูอ่้ำนในรูปแบบกำรขำยระบบสมำชิก และกำรออกบูธในงำนจัดแสดงสินค้ำต่ำงๆ 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยโดยตรงคิดเป็นโดยประมำณร้อยละ 5 ของกำรจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพท์ั้งหมด 
ในปัจจุบนั บริษทัไดพ้ฒันำช่องทำงกำรขำย ผำ่นทำงกำรประชำสัมพนัธ์ทำงโซเชียลมีเดีย และ

เปล่ียนกำรจดัส่งนิตยสำรจำกกำรขำยส่งผูจ้ดัจ  ำหน่ำยของบริษทั เป็นกำรจดัส่งนิตยสำรผ่ำนทำง
ไปรษณียใ์หก้บัผูอ่้ำนโดยตรง 

3. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

3.1 กลุ่มเป้าหมายผู้ซ้ือพืน้ทีโ่ฆษณาและการผลติเน้ือหาบนส่ิงพมิพ์และส่ือออนไลน์ 
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีซ้ือพื้นท่ีโฆษณำและกำรผลิตเน้ือหำในนิตยสำรและส่ือออนไลน์ คือ กลุ่ม

บริษทัผูป้ระกอบธุรกิจยำนยนต์ เช่น บริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เคร่ืองเสียง และ
อุปกรณ์ตกแต่ง เป็นตน้ รวมทั้งบริษทัท่ีจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนต ์เช่น บริษทั
ประกนัภยั ธนำคำร และบริษทัจ ำหน่ำยอุปกรณ์กีฬำ เป็นตน้ นอกจำกน้ี ยงัมีกลุ่มบริษทัตวักลำง
ติดต่อและจดัจ ำหน่ำยพื้นท่ีโฆษณำ (Agency) ซ่ึงจะติดต่อโดยตรงกบับริษทัผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำยเอง 

3.2 กลุ่มผู้อ่านส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือออนไลน์ 
กลุ่มผูอ่้ำนส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ของบริษทั จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีควำมสนใจในยำนยนต ์

อุตสำหกรรมยำนยนต ์อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์มอเตอร์ไซค ์ซ่ึงบริษทั สำมำรถผลิตส่ือท่ีครอบคลุม
และตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เหล่ำน้ีไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยน ำเสนอเน้ือหำท่ีมีควำม
น่ำสนใจ เป็นปัจจุบนั และตอบสนองกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอของกลุ่มลูกคำ้แต่ละ
กลุ่ม 
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4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
กำรแข่งขนัภำยในอุตสำหกรรมของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ จดัได้ว่ำอยู่ในระดับสูง 

เน่ืองจำกมีผูป้ระกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก ทั้งผูป้ระกอบกำรเดิมและผูป้ระกอบกำรท่ีเขำ้มำแข่งขนัใหม่ 
รวมถึงยงัมีกำรน ำเสนอเน้ือหำท่ีไม่ต่ำงกันมำกนัก อย่ำงไรก็ตำม บริษัท เป็นผูป้ระกอบกำรท่ีมี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์ำเป็นระยะเวลำนำน โดยเฉพำะส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวกบัยำนยนต์ ซ่ึง
บริษทั ยงัเป็นผูจ้ดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบัยำนยนต์อีกด้วย ท ำให้บริษทั มีขอ้
ไดเ้ปรียบคู่แข่งในดำ้นขอ้มูลข่ำวสำร เช่น นวตักรรมยำนยนตต่์ำงๆ นอกจำกน้ี ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
ออนไลน์ของบริษทั ยงัมีควำมหลำกหลำย ทั้งในด้ำนเน้ือหำท่ีน ำเสนอ และในด้ำนกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้ำหมำย เป็นตน้ 

กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 
การตลาดและการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 
1.1 การมุ่งเน้นทีจ่ะผลติสินค้าทีม่ีคุณภาพทีด่ี 

บริษทั มุ่งเนน้ท่ีจะผลิตนิตยสำรท่ีมีคุณภำพท่ีดี โดยมีกำรคดัเลือกและใชว้สัดุท่ีมีมำตรฐำน และ
ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยกีำรพิมพท่ี์ทนัสมยั ซ่ึงมีกำรปรับแต่งหวัพิมพข์องเคร่ืองจกัร (Calibrate) 
อยูเ่สมอ เพื่อใหง้ำนท่ีพิมพอ์อกมำมีควำมชดัเจน สีสวยงำม 

1.2 การสร้างความเช่ือมั่นด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินงาน 
บริษทั ด ำเนินธุรกิจมำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้เป็นท่ียอมรับและมีสำยสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้น

ตลอดจนเครือข่ำยท่ีกวำ้งขวำงในอุตสำหกรรม 
1.3 บริษัท มีเคร่ืองจักรผลติส่ือส่ิงพมิพ์เป็นของตัวเอง  

จำกกำรท่ีบริษทั มีโรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ท ำให้สำมำรถผลิตส่ิงพิมพด์ว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำลง และ
สำมำรถควบคุมคุณภำพและระยะเวลำในกำรพิมพอ์ยำ่งใกลชิ้ด  

1.4 พฒันาเคร่ืองจักรการพมิพ์เพ่ือรองรับการขยายธุรกจิรับจ้างพมิพ์  
บริษัท มีเป้ำหมำยในกำรซ้ือเคร่ืองพิมพ์รุ่นใหม่ท่ีรองรับกำรพิมพ์และวสัดุท่ีใช้พิมพ์ได้

หลำกหลำยมำกข้ึน เพื่อรองรับกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจกำรรับจ้ำงพิมพ์ไปยงัอุตสำหกรรมท่ี
หลำกหลำย จำกเดิมท่ีเน้นกำรรับจำ้งพิมพนิ์ตยสำร โดยเคร่ืองจกัรกำรพิมพรุ่์นใหม่สำมำรถพิมพ์
กล่องบรรจุภณัฑ์ กระดำษห่อสินคำ้ และป้ำยโฆษณำ รวมถึงรองรับวสัดุประเภทกระดำษอำร์ต
เทียม กระดำษ LMC กระดำษไข กระดำษซับน ้ ำ พลำสติก PE/PET และกระดำษเคลือบผิวฟอยด์ 
เป็นตน้ 
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2. การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
บริษทั มีทีมพนกังำนขำยส ำหรับติดต่อหำงำนพิมพโ์ดยเฉพำะ อีกทั้งพนกังำนขำยในธุรกิจอ่ืนๆ ของ

บริษทั ก็สำมำรถเสนอบริกำรงำนรับจำ้งพิมพส์ ำหรับลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรจำ้งพิมพด์ว้ย 
3. ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 

นอกจำกจะผลิตส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัเองแลว้ บริษทัยงัรับจำ้งผลิตส่ือส่ิงพิมพต่์ำงๆ ให้กบั บริษทั 
ห้ำงร้ำน หน่วยงำน และองคก์รต่ำงๆ ในกลุ่มแฟชัน่ อำหำร อสังหำริมทรัพย ์ท่องเท่ียว ยำนยนต ์ธุรกิจ
ขำยตรง ธุรกิจควำมงำม และอ่ืนๆ ท่ีตอ้งกำรงำนพิมพท่ี์มีคุณภำพ ไม่วำ่จะเป็น โบรชวัร์ แผน่ผบั แคต
ตำล็อกสินคำ้ และอ่ืนๆ รวมถึงกำรรับจำ้งผลิตส่ือส่ิงพิมพใ์ห้กบัหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ และผูจ้ดัท ำ
นิตยสำรท่ีไม่มีโรงพิมพเ์ป็นของตนเอง ซ่ึงตอ้งกำรงำนพิมพท่ี์มีคุณภำพดี ในรำคำสมเหตุสมผล 

4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมของธุรกิจรับจ้ำงพิมพ์ จัดได้ว่ำอยู่ในระดับสูง เน่ืองจำกมี

ผูป้ระกอบกำรเป็นจ ำนวนมำก ทั้งผูป้ระกอบกำรเดิมและผูป้ระกอบกำรท่ีเขำ้มำแข่งขนัใหม่ อยำ่งไรก็
ตำม บริษทั เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบกำรท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์ำเป็นระยะเวลำนำน มีงำน
พิมพป์ระเภทส่ือเป็นของตวัเองท่ีมีคุณภำพ เป็นท่ีรู้จกั ท ำใหเ้ป็นกำรประชำสัมพนัธ์คุณภำพงำนส่ิงพิมพ์
ของบริษทั ไปในตวั จนไดรั้บควำมเช่ือถือ 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ส ำหรับตลำดรถยนตใ์นปี 2562 มีกำรหดตวัลงประมำณร้อยละ 2.5 จำกปี 2561 โดยมีปัจจยักดดนัจำก
กำรเขำ้ควบคุมกำรปล่อยสินเช่ือของธนำคำรแห่งประเทศไทยตั้งแต่กลำงปีท่ีผำ่นมำ  

ส ำหรับปี 2563 ตลำดรถยนต์น่ำจะยงัได้รับแรงกดดันจำกควำมเขม้งวดในกำรปล่อยสินเช่ือท่ีต่อ
เน่ืองมำจำกปี 2562 ซ่ึงส่งผลให้ยอดขำยในปี 2563 มีโอกำสทรงตวัหรือหดตวัไดถึ้งร้อยละ 5 คิดเป็นเลข
ยอดขำย 960,000 – 1,015,000 คนั แต่อุตสำหกรรมยำนยนต์โดยรวมมีแนวโน้มพลิกฟ้ืนกลบัมำ จำกปัจจยั
บวกดำ้นกระแสอนุรักษพ์ลงังำน และกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปัจจยับวกจำกกำรสนบัสนุนของภำครัฐ 
โดยปัจจุบนั มีค่ำยรถท่ีไดรั้บอนุมติักำรส่งเสริมจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ผลิต
รถไฮบริด (Hybrid, HEV) จ ำนวน 4 รำย รถปลัก๊อินไฮบริด (Plug-in Hybrid, PHEV) จ ำนวน 4 รำย และ
รถไฟฟ้ำพลงังำนแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicl, BEV) จ ำนวน 1 รำย นับเป็นมูลค่ำกำรลงทุนทั้งส้ิน 
จ ำนวน 54,000 ลำ้นบำท กระตุน้ให้เกิดกำรพฒันำนวตักรรมและเปิดตวัรุ่นใหม่ท่ีน่ำสนใจออกมำหลำยรุ่น 
โดยคำดกำรณ์วำ่ ในปี 2563 รถยนตอี์โคคำร์ (Eco Car) จะมีกำรขยำยตวัร้อยละ 3-8 หรือยอดขำยประมำณ 
200,000-210,000 คนั ส่วนรถรถยนตไ์ฟฟ้ำ (Electric Vehicle : xEV) มีแนวโนม้ขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง และ
จะมีกระแสตอบรับท่ีดีมำก ท ำให้เกิดกำรขยำยตวักวำ่ร้อยละ 96-118 หรือยอดขำยประมำณ 58,500-65,000 
คนั 
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ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 
สมำคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือแห่งประเทศไทย (MAAT) ได้รำยงำนถึงกำรใช้งบโฆษณำในปี 

2562 วำ่ มีกำรทรงตวัจำกปีก่อนหนำ้ หรืออำจจะเติบโตไม่เกินร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่ำ 117,104 ลำ้นบำท โดย
พบวำ่ เป็นส่ืออินเตอร์เน็ตและส่ือออนไลน์ เพิ่มข้ึน 16% และส่ือเคล่ือนท่ี (Transit) เพิ่มข้ึน 10% ส่วนในปี 
2563 คำดกำรณ์อำจจะมีกำรหดตัวลงเลก็น้อย ร้อยละ 0.15 เป็นมูลค่า 89,083 ล้านบาท 

อย่ำงไรก็ตำม ก็ยงัมีปัจจยัท่ีส่งเสริมต่ออุตสำหกรรมโฆษณำปี 2563 ในดำ้นบวกคือ GDP ท่ีเติบโต
ข้ึน โดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดกำรณ์วำ่ GDP จะขยำยตวัเพิ่มข้ึน 
จำกปี 2562 ท่ีร้อยละ 2.6 เป็น ร้อยละ 2.7-3.7 ในปี 2563  เป็นผลมำจำกแรงสนับสนุนจำกกำรด ำเนิน
มำตรกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของภำครัฐ และกำรสนบัสนุนรำยไดใ้ห้ประชำชนของภำครัฐ เช่น กำรเพิ่ม
ค่ำแรงขั้นต ่ำและสวสัดิกำรแห่งรัฐ นอกจำกน้ี ยงัมีปัจจยัดำ้นอ่ืนๆ ท่ีอำจจะส่งผลต่อกำรใช้งบโฆษณำใน
ส่วนของยำนยนต์เพิ่มข้ึน คือ กำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมยำนยนต์ คือ รถยนต์อีโคคำร์ (Eco Car) และ 
รถยนตไ์ฟฟ้ำ (Electric Vehicle : xEV) ซ่ึงในปี 2563 จะมีกำรเปิดตวัสินคำ้รุ่นใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
บริษทัดำ้นส่ือโฆษณำ มีกำรปรับงบ และรูปแบบกำรโฆษณำให้สอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจและตวัเลข
อุตสำหกรรม เพื่อกระตุน้กำรจบัจ่ำยใชส้อย และกระตุน้ยอดขำยใหสู้งข้ึนได ้ 

ภาวะอุตสาหกรรมส่ือส่ิงพมิพ์ 
เน่ืองจำกอิทธิพลของ Digital Disruption ท่ีเขำ้มำมีบทบำทต่ออุตสำหกรรมส่ือส่ิงพิมพแ์ละกำรบรรจุ

ภณัฑ ์จึงท ำใหก้ำรจดัพิมพส่ื์อแบบเป็นเล่มมีปริมำณลดลง จะตอ้งมีกำรปรับตวัในดำ้นกำรเปล่ียนกำรส่ือสำร
เป็นส่ือออนไลน์ และในอุตสำหกรรมกำรพิมพก์็สำมำรถปรับตวัได ้เน่ืองจำก กระแสกำรพิมพดิ์จิทลัส ำหรับ
บรรจุภณัฑ์ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน  จำกปัจจยัพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยออนไลน์ท่ีเพิ่มมำกข้ึน ท ำให้มีควำม
ตอ้งกำรใชบ้รรจุภณัฑ์ โดยเฉพำะในธุรกิจอำหำรและเคร่ืองด่ืม, ธุรกิจเวชภณัฑ์และเคร่ืองส ำอำง และธุรกิจ
อี-คอมเมิร์ซมีกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง โดยขอ้มูลจำกสมำคมกำรพิมพ์ไทย และสมำคมกำรบรรจุภณัฑ์ 
พบว่ำ อุตสำหกรรมกำรพิมพมี์มูลค่ำ 1.2 แสนลำ้นบำท มีแนวโน้มเติบโตรำว 2% และอุตสำหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์ 1.8 แสนลำ้นบำท มีแนวโนม้เติบโตรำว 20% โดยคำดวำ่ตลำดกำรพิมพบ์รรจุภณัฑ์ทัว่โลก จะมีมูลค่ำ
สูงถึง 8.87 ลำ้นลำ้นบำท ในปี 2563 ขณะท่ีตลำดในภูมิภำคเอเชียเองมีจะมีควำมตอ้งกำรใชบ้รรจุภณัฑข์ยำย
ถึงรำว 40% จำกสัดส่วนทัว่โลก ในปี 2565 จึงเป็นโอกำสกำ้วส ำคญัท่ีตอ้งเร่งพฒันำศกัยภำพกำรผลิต เพื่อ
รองรับกำรเติบโตอยำ่งเท่ำทนั  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจัยควำมเส่ียงท่ีระบุในหัวข้อน้ีเป็นปัจจัยควำมเส่ียงท่ีบริษัท เห็นว่ำมีนัยส ำคัญ และอำจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทั ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และมูลค่ำหุน้สำมญั
ของบริษทั นอกเหนือจำกควำมเส่ียงท่ีระบุในรำยงำนฉบบัน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษทัยงัไม่อำจทรำบ
ไดใ้นขณะน้ี หรือเป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัพิจำรณำในขณะน้ีแลว้ เห็นวำ่ไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 
1.1 ความเส่ียงด้านการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งทีเ่พิม่ขึน้ 

ปัจจุบนับริษทัเป็นผูน้ ำในกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด โดยเฉพำะสินคำ้ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อย่ำงไรก็ดีในช่วงระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ไดมี้ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีได้เร่ิม
ด ำเนินธุรกิจจดัแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ทั้งในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบังำนจดัแสดงสินคำ้ของ
บริษทัหรือในรูปแบบอ่ืน เช่น กำรจดังำนในห้ำงสรรพสินคำ้ และกำรจดังำนในหัวเมืองหลกั เช่น สงขลำ 
ขอนแก่น และนครรำชสีมำ เป็นตน้ รวมทั้งปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ท่ีให้บริกำรจดักิจกรรม
ส่งเสริมกำรตลำด เร่ิมมีกำรจดัแสดงและซ้ือขำยรถยนต์ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์มำกข้ึน จึงสำมำรถท ำให้
เขำ้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรงมำกยิง่ข้ึน จึงอำจส่งผลใหก้ำรแข่งขนัของธุรกิจกำรจดัแสดงสินคำ้มีควำมรุนแรงมำก
ข้ึน และอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัได ้ 

อยำ่งไรก็ตำมงำน Bangkok International Motor Show ของบริษทัถือเป็นงำนแสดงยำนยนตท่ี์มีขนำด
ใหญ่ในประเทศไทย มีมำตรฐำนในกำรจัดงำนเป็นท่ียอมรับในระดับสำกลจนได้รับกำรรับรองจำก 
Organisation Internationale des Construceurs d’Automobiles (OICA) ซ่ึงเป็นสมำคมท่ีรับรองกำรจัดงำน
มหกรรมยำนยนตใ์นประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก เพียงประเทศละ 1 งำนเท่ำนั้น จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั 
เม่ือเทียบกบัคู่แข่งรำยอ่ืนๆ กล่ำวคือ งำนของบริษทัเป็นงำนท่ียิง่ใหญ่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน โดยมีพื้นท่ีจดั
งำนกวำ่ 170,000 ตำรำงเมตร และมีผูเ้ขำ้ชมงำนไม่ต ่ำกวำ่ 1 ลำ้นคนข้ึนไป อีกทั้งยงัเป็นท่ียอมรับจำกผูผ้ลิต
ยำนยนตช์ั้นน ำต่ำงๆ ท ำให้ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนตใ์ห้ควำมส ำคญัในกำรน ำนวตักรรมยำน
ยนตใ์หม่ๆ เขำ้มำแสดงในงำนของบริษทั ซ่ึงยงัเป็นจุดแขง็กวำ่กำรจดัแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนตท่ี์
เหนือกวำ่คู่แข่งท่ีจดังำนทั้งในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบังำนจดัแสดงสินคำ้ของบริษทัหรือในรูปแบบอ่ืนท่ียงัมี
ไม่เต็มรูปแบบเท่ำเทียมกบังำนของบริษทั นอกจำกน้ี บริษทัยงัเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นงำนจดัแสดงสินคำ้ และ
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรขำยสินคำ้อ่ืนๆ โดยเฉพำะสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ซ่ึงมีควำมช ำนำญใน
กำรด ำเนินธุรกิจดำ้นน้ีมำนำนกว่ำ 40 ปี บริษทัจึงมีประสบกำรณ์อยำ่งมำก ในกำรประสำนงำนกบัส่ือวิทยุ 
โทรทัศน์ รวมถึงส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับยำนยนต์ และส่ือมวลชนทุกแขนง บริษัทยงัเป็นผูผ้ลิตส่ือ
ออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพ์เก่ียวกับยำนยนต์ ซ่ึงถือเป็นช่องทำงส ำคัญช่องทำงหน่ึงในกำรส่งเสริมกำร
ประชำสัมพนัธ์งำนแสดงสินคำ้ของบริษทัไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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1.2 ความเส่ียงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง 
กำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจจำกปัจจยัทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยของ

ภำครัฐโดยเฉพำะนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ เช่น โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) โครงกำรสนบัสนุนกำรใชร้ถ ECO Car เฟส 2 และกำรส่งเสริมให้ใช้
ยำนยนตไ์ฟฟ้ำ (Electric Vehicle) เป็นตน้ รวมถึงควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง เช่น กำรชุมนุมประทว้งของ
กลุ่มต่ำงๆ เป็นตน้ ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อสถำนท่ีจดังำน และสภำวะเศรษฐกิจรอบโลกท่ีเกิดกำรชะลอตวั
ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ปัจจัยเหล่ำน้ีอำจส่งกระทบต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมจัดงำนแสดงสินค้ำของ
ผูป้ระกอบกำรและผูเ้ขำ้ร่วมชมงำน กำรตดัสินใจว่ำจำ้งบริษทัจดังำนส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ รวมทั้งจ  ำนวนผู ้
เขำ้ชมงำน ซ่ึงเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัส ำคญัของควำมส ำเร็จในกำรจดังำน ซ่ึงหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีร้ำยแรง เช่น น ้ ำ
ท่วมอยำ่งรุนแรง หรือเกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองท่ีรุนแรง บริษทัอำจจ ำเป็นตอ้งยกเลิกหรือเล่ือน
กำรจดังำนแสดงสินคำ้ จึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของ
บริษทั 

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรท่ีงำน Bangkok International Motor Show ของบริษทัเป็นงำนแสดงสินคำ้ท่ี
ได้รับกำรยอมรับในระดบัสำกลจึงสำมำรถจดังำนไดเ้ป็นประจ ำทุกปี ท ำให้ท่ีผ่ำนมำมีผูป้ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ส่วนใหญ่เขำ้ร่วมงำนอย่ำงสม ่ำเสมอทุกปีและมีจ ำนวนผูป้ระกอบกำรเขำ้ร่วมงำน
เพิ่มข้ึนทุกปี รวมไปถึงจ ำนวนผูเ้ขำ้ชมงำนท่ีก็เพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั แมจ้ะอยูใ่นช่วงสภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
หรือมีควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง จึงยงัถือเป็นธุรกิจหลกัท่ีสร้ำงรำยไดใ้หก้บับริษทั นอกจำกน้ีในดำ้นกำร
บริหำรกำรจดังำน บริษทัมีนโยบำยท่ีจะเพิ่มฐำนลูกคำ้และมีกำรเขำ้ไปถือหุ้นกบับริษทัท่ีจดังำนแสดงสินคำ้
ในอุตสำหกรรมยำนยนตร์ำยยอ่ย รวมถึงกระจำยกำรจดังำนท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดทั้งปี เพื่อเป็น
กำรส่งเสริมธุรกิจในกำรเป็นผูน้ ำทำงดำ้นกำรจดังำนแสดงสินคำ้รวมถึงให้มีควำมเขม้แข็งมำกยิง่ข้ึนและยงั
เป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้บับริษทัอีกดว้ย 
1.3 ความเส่ียงเร่ืองสถานทีจั่ดงานแสดงสินค้า 

สถำนท่ีจดังำนแสดงสินคำ้ท่ีเหมำะสมถือเป็นปัจจยัส ำคญัหน่ึงท่ีท ำให้กำรจดังำนแสดงสินค้ำของ
บริษทัประสบควำมส ำเร็จ โดยในปัจจุบนัสถำนท่ีหลกัท่ีบริษทัใช้ในกำรจดังำนแสดงสินคำ้ คือ ศูนยแ์สดง
สินคำ้และกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี เน่ืองจำกมีพื้นท่ีจดังำนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
สำมำรถรองรับงำนแสดงสินคำ้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของบริษทัได ้แต่เน่ืองจำกยงัมีขอ้จ ำกดัในเร่ืองของ
สถำนท่ีจดังำนแสดงสินคำ้ท่ีตอ้งกำรพื้นท่ีจดังำนขนำดใหญ่โดยเฉพำะพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงหำก
บริษทัไม่สำมำรถใช้สถำนท่ีดงักล่ำวในกำรจดัแสดงสินคำ้ได้ รวมไปถึงกำรขอปรับค่ำใช้บริกำรพื้นท่ีจดั
แสดงงำนจำกเจำ้ของพื้นท่ี ก็อำจส่งผลกระทบต่อกำรจดังำนแสดงสินคำ้ของบริษทั ควำมน่ำเช่ือถือ รวมถึง
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั 
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 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดเ้ร่ิมจดังำน Bangkok International Motor Show ท่ีศูนยแ์สดงสินคำ้และกำร
ประชุมอิมแพค็ เมืองทองธำนี ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำ บริษทัไดร่้วมงำนกบั
เจำ้ของพื้นท่ีดว้ยควำมสัมพนัธ์ท่ีดีมำโดยตลอด และกำรจดังำน Bangkok International Motor Show รวมถึง
กำรจดังำน Bangkok Used Car Show ของบริษทัถือเป็นงำนท่ีมีขนำดใหญ่เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ซ่ึงยงั
เป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงให้กบัประเทศไทยในด้ำนกำรแสดงควำมเจริญกำ้วหน้ำทำงอุตสำหกรรมยำนยนต์
รวมถึงกำรน ำนวตักรรมยำนยนตใ์หม่ๆ ระดบัโลก ท่ีค่ำยรถยนตน์ ำมำร่วมจดัแสดงในงำนดงักล่ำว และยงั
เป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงให้กบัศูนยแ์สดงสินคำ้และกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี เพรำะฉะนั้น บริษทัจึง
เช่ือมัน่วำ่ บริษทัจะไดรั้บควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดีกบัเจำ้ของพื้นท่ีจดังำนต่อไปในอนำคต 
1.4 ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้จากธุรกจิจัดงานแสดงสินค้าระหว่างปีบัญชี 

รำยไดห้ลกัของธุรกิจงำนจดัแสดงสินคำ้ของบริษทัมำจำกกำรจดังำน Bangkok International Motor 
Show ซ่ึงจะจดัข้ึนในช่วงประมำณเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี ท ำให้บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรจดั
งำนเป็นจ ำนวนมำกในช่วงเวลำดงักล่ำว ส่งผลให้บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรบริกำร และผลก ำไรสุทธิจำกธุรกิจ
จดังำนแสดงสินคำ้ไม่สม ่ำเสมอในแต่ละไตรมำส เพรำะท ำให้กำรรับรู้รำยได้และตน้ทุนจำกกำรจดังำน 
Bangkok International Motor Show ในไตรมำส 1 และ 2 จะข้ึนอยูก่บัจ  ำนวนวนัจดังำนในแต่ละไตรมำส ซ่ึง
อำจแตกต่ำงกนัไดใ้นแต่ละปี โดยรำยละเอียดจ ำนวนวนัจดังำนส ำหรับงวดปี 2561 และ ปี 2562 เป็นดงัน้ี 

 
งาน Bangkok International Motor Show 

คร้ังที ่39 งวดปี 2561 
งาน Bangkok International Motor Show 

คร้ังที ่40 งวดปี 2562 
วนัท่ีจดังำน วนัท่ี 26 มีนำคม 2561 ถึงวนัท่ี 8 เมษำยน 2561 วนัท่ี 25 มีนำคม 2562 ถึงวนัท่ี 7 เมษำยน 2562 
จ ำนวนวนัในไตรมำส 1 6 วนั 7 วนั 
จ ำนวนวนัในไตรมำส 2 8 วนั 7 วนั 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีนโยบำยท่ีจะเพิ่มงำนแสดงสินคำ้ในช่วงเวลำอ่ืนๆ ของปีอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม
รำยได ้และลดควำมผนัผวนของรำยไดจ้ำกธุรกิจงำนแสดงสินคำ้ ซ่ึงบริษทัไดเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือหุ้นของบริษทัท่ี
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจดังำนแสดงรถยนต์มือสอง และรถใหม่ เพื่อเป็นกำรสร้ำงพนัธมิตรกบัผูจ้ดังำน
แสดงยำนยนตร์ำยยอ่ย และเป็นกำรขยำยโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต รวมทั้งบริษทัยงัมีรำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ท่ีเป็นลกัษณะออนไลน์มำกข้ึน จึงท ำใหเ้ขำ้ถึงผูบ้ริโภคและกลุ่มเป้ำหมำยได้
เป็นจ ำนวนมำก และจำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพท่ี์มำช่วยลดควำมผนัผวนของรำยไดข้องบริษทัในแต่ละไตร
มำส และยงัเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หบ้ริษทัไดเ้พิ่มเติมจำกเดิมอีกดว้ย 
1.5 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยขีองส่ือทีใ่ช้ในการน าเสนอ 

ในปัจจุบนัไดมี้กำรพฒันำเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรน ำเสนอในงำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำดต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง เช่น เทคโนโลยีมลัติมีเดีย เทคโนโลยีดำ้นแสง สี เสียง และเทคนิคพิเศษต่ำงๆ 
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โดยในกำรจดังำนแสดงสินคำ้ และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดต่ำงๆ ไดน้ ำเทคโนโลยีเหล่ำน้ีมำใช้เพื่อเป็น
กำรดึงดูดผูเ้ขำ้ร่วมชมงำน ดงันั้น หำกบริษทัไม่พฒันำหรือมีควำมพร้อมดำ้นเทคโนโลยท่ีีมีกำรเปล่ียนแปลง
ไปตลอดเวลำ อำจส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเช่ือถือ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจ
ของบริษทั 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดต้ระหนกัและให้ควำมส ำคญัของเทคโนโลยีส่ือท่ีใชใ้นกำรน ำเสนอ ซ่ึงบริษทั
ไดจ้ดัใหผู้บ้ริหำร พนกังำน และพนัธมิตรหลกัเขำ้ศึกษำดูงำนดำ้นเทคโนโลยดีงักล่ำว รวมถึงไดเ้ดินทำงไปชม
งำนแสดงสินคำ้ในต่ำงประเทศอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น งำน Frankfurt Motor Show งำน Paris Motor Show และ
งำน Tokyo Motor Show เป็นตน้ เพื่อใหบ้ริษทักำ้วทนักำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดีงักล่ำวแลว้น ำกลบัมำ
ปรับปรุงและพฒันำรูปแบบกำรจดัแสดงสินคำ้ให้มีควำมทนัสมยัน่ำสนใจ เพื่อดึงดูดประชำชนให้เขำ้มำร่วม
ชมงำน ทั้งน้ี ในปัจจุบนังำน Bangkok International Motor Show ของบริษทัจดัเป็นงำนแสดงสินคำ้ท่ีมีกำร
พฒันำและน ำเทคโนโลยใีนกำรน ำเสนอท่ีทนัสมยัท่ีสุดงำนหน่ึงในประเทศไทย 
2 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิในกลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 
2.1 ความเส่ียงจากภาวะผนัผวนของอุตสาหกรรมโฆษณา 

รำยไดห้ลกัจำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทั คือ รำยไดจ้ำกค่ำโฆษณำ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรโฆษณำของผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่จะผนัแปรตำมภำวะเศรษฐกิจ กล่ำวคือ ในช่วงเวลำท่ีภำวะ
เศรษฐกิจชะลอตวัจะท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของภำคเอกชนมีกำรชะลอตวัลงดว้ย และจะรวมไปถึงประชำชน
เกิดกำรชะลอตวัในกำรบริโภคสินคำ้ จนส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ ตอ้งจดัสรรค่ำใชจ่้ำยดำ้นกำรโฆษณำ
อยำ่งระมดัระวงั ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษทั  

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำว จึงไดมุ้่งเนน้กำรเพิ่มศกัยภำพใน
กำรแข่งขนั กล่ำวคือ บริษทัไดป้รับแนวทำงกำรขำยโฆษณำในนิตยสำรหรือแบนเนอร์ในหนำ้เวบ็ไซต ์โดย
พยำยำมรักษำลูกคำ้ท่ีมีอยู ่และพฒันำหรือเพิ่มเติมกำรใหบ้ริกำรผลิตเน้ือหำ (Content) ตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้บริษทัรถยนต์หรืออุปกรณ์บ ำรุงรักษำและประดบัยนต์ต่ำงๆ ให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน เพื่อใช้ใน
กำรท ำกำรตลำดและประชำสัมพนัธ์ ตลอดจนกำรให้บริกำรท ำกำรตลำดแบบดิจิทลักบัลูกคำ้แบบครบวงจร
ตั้งแต่กำรผลิตเน้ือหำ กำรน ำไปประชำสัมพนัธ์ จนถึงกำรจดักิจกรรมทำงกำรตลำดหรือส่งเสริมกำรขำย 
เน่ืองจำกบริษทัประกอบธุรกิจให้บริกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด บริษทัจึงมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสำมำรถ
ให้บริกำรโฆษณำควบคู่ไปกบักำรจดัอีเวนท์ต่ำงๆ ได ้เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินคำ้และบริกำรให้กบัลูกคำ้
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำ 
2.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันในกลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์  

ปัจจุบนัผูป้ระกอบกำรส่ือส่ิงพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ือง ตำมพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยหันไปบริโภคส่ือประเภทออนไลน์และส่ือโซเชียลมีเดียมำกข้ึนนั้น ท ำให้
ผูป้ระกอบกำรตอ้งปรับเปล่ียนวิธีกำรน ำเสนอให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคดว้ย จึงท ำให้เร่ิมเกิดกำรแข่งขนัสูง
ในกำรผลิตเน้ือหำส ำหรับส่ือออนไลน์ ประกอบกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและช่องทำงกำรเผยแพร่ในปัจจุบนั
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ท่ีมีอยู่หลำยช่องทำง ท ำให้สำมำรถผลิตส่ือออนไลน์ไดง่้ำยมำกข้ึน จึงท ำให้เกิดคู่แข่งรำยใหม่เขำ้มำอย่ำง
ต่อเน่ือง 

อยำ่งไรก็ตำม บริษทัประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์ำนำนกวำ่ 40 ปี ท ำใหบ้ริษทัมีควำมช ำนำญและเขำ้ใจ
ในควำมตอ้งกำรของกลุ่มผูอ่้ำนเป้ำหมำยไดเ้ป็นอย่ำงดี และบริษทัสำมำรถน ำเสนอเน้ือหำท่ีตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของผูอ่้ำน ทั้งน้ี ในปัจจุบนันิตยสำรของบริษทัโดยเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนยนตจ์ดัเป็นนิตยสำรท่ี
ไดรั้บควำมนิยมเป็นอยำ่งสูงในประเทศไทย นอกจำกน้ี บริษทัยงัติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีกำร
พิมพอ์ยำ่งใกลชิ้ด และพฒันำโรงพิมพอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้งำนพิมพท์นัสมยั และมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับ
ของลูกคำ้อยู่เสมอ ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่ำนมำบริษทั ไดด้ ำเนินกำรจดัซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีเทคโนโลยี
ทนัสมยั ส ำหรับงำนพิมพแ์ลว้ เพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ๆ ท่ีนอกเหนือจำกนิตยสำร โดยสำมำรถ
รับงำนประเภทงำนพิมพแ์พก็เกจจ้ิงได ้ซ่ึงเป็นตลำดท่ียงัมีแนวโนม้กำรเติบโตต่อเน่ือง ส่งผลดีต่อกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขนัในธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์ รวมทั้ง ยงัไดมี้กำรพฒันำส่ือออนไลน์ของบริษทัเอง แบ่งเป็น
ตำมเน้ือหำแต่ละประเภท โดยน ำเสนอผำ่นหลำยช่องทำง อำทิ ส่ืออินเตอร์เน็ตออนไลน์ Facebook และช่อง 
YouTube เป็นต้น ท่ีสอดคล้องกับเน้ือหำท่ีน ำเสนอในรูปแบบนิตยสำร เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงท่ีเปล่ียนไปดว้ย และยงัเป็นกำรเพิ่มรำยไดใ้หก้บับริษทัอีกช่องทำงหน่ึง 
2.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของต้นทุนราคากระดาษ 

ตน้ทุนหลกัของธุรกิจส่ิงพิมพ ์คือ ตน้ทุนกระดำษอำร์ต และกระดำษปอนด ์ของตน้ทุนจำกกลุ่มธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่และกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์โดยบริษทัใชก้ระดำษท่ีผลิตจำกต่ำงประเทศ ซ่ึง
ได้สั่ง ซ้ือกระดำษทั้ งหมดจำกผู ้จ ัดจ ำหน่ำยกระดำษในประเทศ กระดำษถือเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ 
(Commodity) ซ่ึงกำรเคล่ือนไหวของรำคำจะแปรผนัตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและปริมำณกำรผลิต
ของผูผ้ลิตและตำมทิศทำงภำวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก ำหนดรำคำอำ้งอิงใน
ตลำดโลก กำรเปล่ียนแปลงของรำคำกระดำษจึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำร
เงินของบริษทั 

อย่ำงไรก็ดี บริษทัมีประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจส่ือส่ิงพิมพม์ำเป็นเวลำนำน ท ำให้ผูบ้ริหำร
ของบริษทัเขำ้ใจถึงกำรเปล่ียนแปลงรำคำกระดำษในตลำดโลกเป็นอย่ำงดี จึงจะมีกำรสั่งซ้ือกระดำษให้มี
ปริมำณท่ีเหมำะสมกับกำรผลิต โดยมีกำรตกลงรำคำและปริมำณสั่งซ้ือกระดำษกบัผูจ้  ำหน่ำยกระดำษ
ล่วงหนำ้ 1 ปี รวมทั้งยงัมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรจุดจ ำหน่ำยหนงัสือท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อควบคุมปริมำณ
กำรคืนหนงัสือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ี หำกรำคำกระดำษมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนมำก 
บริษทัอำจจะพิจำรณำสั่งซ้ือกระดำษเขำ้มำส ำรองมำกข้ึนเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น จำกนโยบำย
ดงักล่ำวท ำใหท่ี้ผำ่นมำยงัไม่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรเพิ่มข้ึนของรำคำกระดำษอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั สินทรัพย์ทีไ่ม่มีตัวตนทีส่ าคัญ 
ลกัษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลกัทีบ่ริษัทใช้ในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

รายการ มูลค่าทรัพย์สิน* (ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 

ท่ีดิน 66.42 เป็นเจำ้ของ / ติดค ้ำประกนั 

อำคำร 25.02 เป็นเจำ้ของ / ติดค ้ำประกนั 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 11.02 เป็นเจำ้ของ / ติดค ้ำประกนั 

เคร่ืองตกแต่ง 1.37 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองจกัร 36.67 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 11.26 เป็นเจำ้ของ 

เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 6.92 เป็นเจำ้ของ 

ยำนพำหนะ 17.19 เป็นเจำ้ของ 

สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 8.52 เป็นเจำ้ของ 

รวม 184.49  

 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกบั 5.95 ล้ำนบำท โดยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจงำนจัดแสดงสินค้ำของบริษัท บริษัทได้จัดท ำสัญลักษณ์งำนส ำหรับงำน 

Bangkok International Motor Show ซ่ึงด ำเนินกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำกับกระทรวงพำณิชย์
เรียบร้อยแลว้ และอยูใ่นระหวำ่งกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ส ำหรับงำน Bangkok Used Car 
Show โดยคำดวำ่จะสำมำรถจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ส ำหรับงำนดงักล่ำวไดภ้ำยในปี 2562 เคร่ืองหมำย
กำรคำ้ของบริษทั มีดงัน้ี 
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เคร่ืองหมายการค้า ช่ืองาน 

 

Bangkok International Motor Show 

 

Bangkok Used Car Show 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ปัจจุบนั บริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม อยำ่งไรก็ตำม ถำ้หำกในอนำคตบริษทัไดมี้เงินลงทุน

ในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม บริษทัจะส่งบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ี
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัและควบคุมกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงท่ีเหมำะสม และสร้ำง
ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษทัโดยรวม นอกจำกน้ี ตวัแทนของบริษทัมีหน้ำท่ีติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยำ่งใกลชิ้ด และรำยงำนฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วมแก่คณะกรรมกำรบริษทั 

4.4 ประกนัธุรกจิและการประกนัภัยทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดท้  ำประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์นซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
1. กรมธรรมเ์ลขท่ี 717-01112-1624 
ผูท้  ำประกนั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำใหค้วำมคุม้ครอง วนัท่ี 28 เมษำยน 2560 ถึงวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 
ควำมคุม้ครอง ควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น รวมถึงภยัเพิ่มเติม และเง่ือนไขพิเศษ 
จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 25 ลำ้นบำท 

ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนั  ส่ิงปลูกสร้ำงตวัอำคำร (ไม่รวมรำกฐำน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุง
อำคำร อำคำรยอ่ย ร้ัว ก ำแพง และประตู 

 สตอ๊กสินคำ้ต่ำงๆ ท่ีอยูภ่ำยในโกดงัเก็บสินคำ้ 
สถำนท่ีตั้งทรัพยสิ์น 69 หมู่ 2 ต.บึงศำล อ.องครักษ ์จ.นครนำยก 26120 
ผูเ้อำประกนัภยั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ผูรั้บผลประโยชน์ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
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2. กรมธรรมเ์ลขท่ี 2019-P1413728-SMG 
ผูท้  ำประกนั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัผูรั้บประกนัภยั บริษทั แอกซ่ำ ประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำใหค้วำมคุม้ครอง วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2563 
ควำมคุม้ครอง ควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัเน่ืองมำจำก

ไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภยัระเบิด ภยัลมพำยุ ภยัจำกกำรลุกไหม้หรือกำรระเบิด
เน่ืองจำกกำรระอุตำมธรรมชำติ ภยัจำกกำรระอุ ภยัแผ่นดินไหว ภยัอำกำศ
ยำน ภยัจำกยวดยำนพำหนะ ภยัเน่ืองจำกน ้ ำ ภยัลูกเห็บ ภยัจำกควนั ภยัไฟ
ป่ำ จลำจล และนดัหยุดงำน ภยัจำกกำรกระท ำอย่ำงป่ำเถ่ือนและเจตนำร้ำย 
กำรโจรกรรม กำรปล้นทรัรพย ์ชิงทรัพย ์และกำรลกัทรัพยท่ี์ปรำกฎร่อง
รอยต่ออำณำเขตสถำนท่ีเอำประกนัภยั รวมถึงอุบติัเหตุท่ีมีสำเหตุจำกปัจจยั
ภำยนอก และเกิดข้ึนอยำ่งฉบัพลนั โดยมิไดค้ำดหมำย ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้
ยกเงน้ของกรมธรรม ์(AXA FORM) 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภยั 190.00 ลำ้นบำท 
ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนั  ส่ิงปลูกสร้ำงและโครงสร้ำง อำคำรทุกอำคำร (รวมฐำนรำก) รวมทั้ง

ส่วนปรับปรุงต่อเติมอำหำร โครงสร้ำงถำวรต่ำงๆ  และรวมงำนระบบ
ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท ์แอร์ และเคร่ืองใชส้ ำนกังำนต่ำงๆ 

 เฟอร์นิเจอร์ รวมเคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรำและเคร่ืองใชต่้ำงๆ 
 สตอ็กวตัถุดิบ 
 สตอ็กสินคำ้ 
 ยำนพำหนะ 
 เคร่ืองจกัรกำรพิมพแ์ละอุปกรณ์ต่ำงๆ 
 ทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของผู ้เอำประกันภัย
ทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นเจำ้ของ เช่ำ เช่ำซ้ือ หรือใหเ้ช่ำ  

สถำนท่ีตั้งทรัพยสิ์น เลขท่ี 4/299, 4/133, 4/137, 4/409 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเค้ำ 66 ถนนลำด   
ปลำเคำ้ แขวงอนุสำวรีย ์เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 

ผูเ้อำประกนัภยั บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ผูรั้บผลประโยชน์ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

ธนำคำรกรุงเทพ (มหำชน) ส ำนกัธุรกิจลำดพร้ำว 
(เน่ืองจำกเป็นอำคำรท่ีบริษทัน ำไปจ ำนองกบัธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำร
กรุงเทพจึงเป็นผูรั้บผลประโยชน์เฉพำะมูลค่ำวงเงินท่ีบริษทัติดจ ำนอง 
ส ำหรับผลประโยชน์ส่วนเกิน ธนำคำรจะคืนใหก้บับริษทั) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีบริษทัเป็น
คู่ควำมหรือคู่กรณี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือบริษัท บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 4/299 หมู่ 5 ซอยลำดปลำเคำ้ 66 ถนนลำดปลำเคำ้ แขวงอนุเสำวรีย ์ 

เขตบำงเขน กรุงเทพฯ 10220 
ประเภทธุรกิจ ส่ือส่ิงพิมพ ์
เลขทะเบียนบริษทั 0107557000322 
ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 300,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ 600,000,000 หุน้ 
ชนิดของหุน้ หุน้สำมญั 
มูลค่ำท่ีตรำไวต่้อหุน้ หุน้ละ 0.5 บำท 
โทรศพัท ์ 0-2522-1731-8 
โทรสำร 0-2971-7342 
ฝ่ำยนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์: 0-2522-1731-8 ต่อ 309 

E-mail : IR@grandprix.co.th 
 

บริษัทย่อย 
ช่ือบริษทั GPI Myanmar Company Limited 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ Hnin Si Road, Mo.010A, Building (B), Sinmalite Highway Complax  
 No.6 / Yangon / Kamayut, Yangon, Myanmar 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจกำรจดักำรแสดงสินคำ้ท่ีประเทศเมียนมำ 
ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ 
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 50,000 เหรียญสหรัฐ 
จ ำนวนหุน้ท่ีบริษทัถือ 50,000 เหรียญสหรัฐ 
ร้อยละกำรถือหุน้  100% 
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บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9999 

ผู้สอบบัญชี บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
เลขท่ี 316/32 ซอยสุขมุวทิ 22 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์0-2259-5300-2 
โทรสำร 0-2260-1553 และ 0-2259-8959 
นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่จิตร เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 8125 

 

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ขอ้มูลเพิ่มเติมของบริษทัสำมำรถดูไดจ้ำก http://www.grandprix.co.th 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 

600,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำหุน้ไว ้หุน้ละ 0.5 บำท 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรก  
รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุน้ วนัท่ี 3 มกรำคม 2563 ปรำกฏ

ดงัน้ี 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 185,264,559 30.88% 
2 นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 77,062,350 12.84% 
3 นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 75,560,050 12.59% 
4 นำยอภิสิทธ์ิ พนัธ์ุพฤกษ ์ 21,329,300 3.56% 
5 นำยสัจพจน์ ไชยวงศแ์กว้ 18,069,600 3.01% 
6 นำยกรณ์พงศ ์อคัรำพุฒิสกุล 14,788,400 2.47% 
7 นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 12,542,100 2.09% 
8 นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ 11,025,200 1.84% 
9 นำยวรุิฬห์ ปริวฒิุพงศ์ 10,930,000 1.82% 

10 นำยณฏัฐชยั ตั้งจำรุพงศส์กุล 9,556,116 1.59% 

ท่ีมำ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ณ วนัท่ี 3 มกรำคม 2563 

7.2  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทั 
บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดแ้ละ

หักส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนกำรลงทุนของบริษทัในอนำคต สภำพคล่อง และ
แผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ตลอดจนเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสัญญำต่ำงๆ ท่ีบริษทัผูกพนัอยู่ โดย
คณะกรรมกำรบริษทัอำจใชดุ้ลพินิจในกำรแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว 
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ทั้งน้ี กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลของคณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งถูกน ำเสนอเพื่อขออนุมติัจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัให้จ่ำยเงิน
ปันผลระหวำ่งกำลได ้โดยจะรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวถดัไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ปี 2561 ปี 2562 
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อตัรำหุน้ละ (บำท) 0.24 0.18 
คิดเป็นเงินปันผลจ ำนวน (ลำ้นบำท) 144 108 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 108.61 94.86 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั และ

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
4. คณะกรรมกำรบริหำร 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยยทุธ วรฉตัรธำร ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
3. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำร 
5. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
6. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำร

สรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  
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7. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

8. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมกำรอิสระ  / ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
กรรมกำรตรวจสอบ /  กรรมกำรสรรหำ  พิ จำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ  นำยจำตุรนต์ โกมลมิศร์ นำยอโณทัย เอ่ียมล ำเนำ และ นำยพีระพงศ์         

เอ่ียมล ำเนำ สองในส่ีคนน้ีลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญับริษทั 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท มีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำม

วตัถุประสงค์นโยบำย ข้อบงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
โดยกรรมกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั จึงไดก้ ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทั 

2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นประจ ำทุก
ปี เช่น วิสัยทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ 
รวมทั้ง ก ำกบัควบคุม ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไว้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   

3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำยใหท้ ำหนำ้ท่ีดงักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

4. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์
และงบประมำณของบริษทั 

5. ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ี
น่ำเช่ือถือได ้ตลอดจนดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 



บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 
 

ส่วนท่ี 2 หนำ้ 35 

6. ก ำหนดนโยบำยและสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งติดตำมผลกำรปฏิบติังำนดำ้นกำร
บริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 

7. พิจำรณำอนุมติักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. พิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัเพื่อประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผย
ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  

10. ก ำหนดให้มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

11. ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหน่ึงในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 
(Code of Conduct) เน่ืองจำกบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัว่ำ “สังคม” เป็นกลไกส ำคญัท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้กิจกำรของบริษทัคงอยู่และเติบโตอยำ่งมัน่คงย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับ
จำกผูท่ี้เก่ียวข้องทุกกลุ่ม โดยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ฏิบติัตำมนโยบำย และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมกำรบริษทั ส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกระดบั
มีจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้ำงกิจกรรม
ท่ีมีส่วนสร้ำงสรรคส์ังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง 

12. ส่งเสริมให้พนกังำนทุกระดบัมีจิตส ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจดัท ำคู่มือจริยธรรม
และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมพฒันำควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นและ
เสริมสร้ำงทกัษะในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยข้อมูลกำร
ฝึกอบรมและกำรพฒันำควำมรู้ของกรรมกำรบริษทั ในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

14. คณะกรรมกำรบริษทัไดอ้อกประกำศ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั” เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึกให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัทุกระดบั
ตระหนกัถึงพิษภยัของกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

15. พิจำรณำแต่งตั้งประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำว 
เพื่อช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้
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16. พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ประกำศ ขอ้ก ำหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ 

17. คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็น
คนละบุคคลกนั จึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร
บริษทั ในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำย ส ำหรับกรรมกำรผูจ้ดักำรท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรงำนประจ ำ 
ประธำนกรรมกำรบริษัทจะต้องดูแลติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้
ค  ำแนะน ำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่แทรกแซงในกำรบริหำรงำนปกติ
ประจ ำวนัซ่ึงเป็นหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำร
บริษทั 

นอกจำกน้ีประธำนกรรมกำรบริษทัตอ้งมีภำวะผูน้ ำ ดูแลกรรมกำรมิใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำย
บริหำร โดยท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุ้น 
อยำ่งเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบติัตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 
1. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี* กรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหตุ : * ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักด ีเป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินโดย  
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทัไดจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีก ำหนดบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ี

ส ำคญัตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต้องปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวงั และซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีรำยงำนทำงกำรเงิน (รำยไตรมำสและประจ ำปี) ท่ีถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั อยำ่งเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอและ
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 
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3. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรประเมินควำมเส่ียง กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิภำพ  

4. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

5. พิจำรณำคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้อบบัญชี ติดตำมประสำนงำนกับผูส้อบบัญชีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบ ขอบเขต สำระส ำคญัแนวทำง แผนงำน ปัญหำท่ีพบระหว่ำงกำรตรวจสอบและ
ประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นวำ่เป็นสำระส ำคญั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้มีควำม
ถูกตอ้งและครบถ้วน และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกตอ้งครบถ้วน ทั้งน้ี 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของ
บริษทั ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8. สอบทำนควำมถูกตอ้งของเอกสำรอำ้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอร์รัปชนั (CAC) 

9. ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีขอ้
สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์

ฯ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
10. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงัน้ี 
1. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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3. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก ำหนดและทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ส ำหรับ
เป็นกรอบกำรปฏิบติังำนของทุกคนในองคก์ร ใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั และมีกำรทบทวน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2. ให้ขอ้เสนอแนะแนวทำงติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเส่ียง เพื่อน ำไปด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

3. ก ำกบัดูแล ใหมี้กำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภท ทั้งปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอกองคก์ร 
โอกำสและผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อกำรด ำเนินงำนรวมทั้งบริษทั ไม่วำ่จะเป็นควำมเส่ียงดำ้น
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk) ควำมเส่ียงด้ำน
กำรเงิน (Financial Risk) และควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ของบริษทั (Compliance Risk) รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เป็นตน้ 

4. พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน รวมทั้งแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำร กำรควบคุมหรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และ
กำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ให้แก่คณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง
ใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 

5. ติดตำมผลกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับไดจ้ำกคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง วำ่มี
แนวทำงกำรแกไ้ขและกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตอยำ่งไร โดยพิจำรณำ
อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 

6. ก ำกบัดูแลให้มีแผนจดักำรควำมเส่ียง และระบบหรือกระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั รวมทั้งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกรอบกำร
บริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งเพียงพอและ
เหมำะสม 

7. สนบัสนุนและพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกระดบัทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆ 
อยำ่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภำพ รวมถึงส่งเสริมใหอ้งคก์รเกิดวฒันธรรมบริหำรควำมเส่ียง 

8. ก ำกบัดูแลให้หน่วยงำนต่ำงๆด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนด
ไว ้

9. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และในกรณีท่ีมีเร่ือง
ส ำคญั ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
ทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด 
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10. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 4 
ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม ประธำนกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 

2. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
4. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำม

รับผดิชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
1. พิจำรณำองคป์ระกอบ คุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทัโดยรวม และรำยบุคคล ท่ีเหมำะสม

กบัขนำด ประเภท และควำมซบัซ้อนของธุรกิจของบริษทั ทั้งในดำ้น กำรศึกษำ ควำมรู้ ควำม
ช ำนำญ ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ควำม
เป็นอิสระตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด 

2. พิจำรณำคุณสมบติัของผูบ้ริหำรสูงสุดท่ีเหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก ำหนดไว ้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และน ำปัจจยัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีส ำคญัและเก่ียวขอ้ง เช่น สภำพ
และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจมำ
ประกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

3. ก ำหนดกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลำกร ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงและ
คุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 1. และ 2. ทั้งน้ี โดยยึดตำมหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรสรร
หำอยำ่งโปร่งใส 

4. ก ำกบัดูแลให้บริษทัมีกำรปฐมนิเทศ และมอบเอกสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ 

5. ทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงำนเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษทั สำมำรถ
ด ำเนินไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
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6. สนบัสนุนให้บริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรบริษทั 

7. คดัเลือกกรรมกำรบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแต่งตั้งเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งลง 

8. ทบทวนและเสนอรูปแบบหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำร โดยเช่ือมโยงค่ำตอบแทนกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบริษทั 
เพื่อให้สำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศกัยภำพ ทั้งน้ี ให้
คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูพ้ิจำรณำเพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ
หุ้นประจ ำปี เพื่อขออนุมัติประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และพิจำรณำปรับอัตรำ
ค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมให้แก่ผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั เพื่อเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมกำร
บริษทัต่อไป 

9. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีดีในกิจกำรดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยจดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ไดย้ึดเป็นแนวปฏิบติัในกำร
ด ำเนินงำน โดยถือเป็นภำระหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัตอ้ง
ไม่ละเลยในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีปรำกฏอยูใ่นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

10. ติดตำม ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัให้เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

11. สนบัสนุนใหมี้กำรเผยแพร่กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีภำยในองคก์รให้เป็นท่ีเขำ้ใจของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัและ ใหมี้ผลในทำงปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงัน้ี 

1. นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ กรรมกำรบริหำร 
อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบคณะกรรมการบริหาร 
บริษทัไดจ้ดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร ท่ีก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบท่ีส ำคญั 

ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรบริหำรงำนของบริษทั ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ย
ควำมรับผดิชอบระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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1. บริหำรจดักำรงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ และงบประมำณตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

2. พิจำรณำขอ้เสนอของฝ่ำยบริหำร ในกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย นโยบำย กลยทุธ์ แผน
ธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี แผนกำรเงินและกำรลงทุน แผนกำรบริหำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล 
และดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นตน้ โดยกำรประเมินผลส ำเร็จของบริษทัตำมเป้ำหมำย
คะแนน KPI (Key Performance Indicator) เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปี เปรียบเทียบ
กบัเป้ำหมำยและงบประมำณท่ีก ำหนด และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อทรำบ
และพิจำรณำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. สร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่ในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็น
แบบอยำ่งท่ีดี 

5. พิจำรณำก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร  
6. พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลและประจ ำปี ตำมผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปีของบริษทั 

และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั
ต่อไป 

7. มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้ผูบ้ริหำรคนหน่ึง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบติักำร
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร
บริหำร ซ่ึงรวมถึงกำรยกเลิกหรือเพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจ
หรืออ ำนำจนั้นๆตำมท่ีเห็นสมควร  

8. มีอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงิน ตำมระเบียบในกำรปฏิบติังำน และอ ำนำจในกำรอนุมติัตำมท่ีไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

9. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนชุดต่ำงๆเพื่อกลัน่กรองรำยละเอียดของขอ้มูล
อย่ำงรอบคอบในประเด็นส ำคญัเฉพำะเร่ือง โดยก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
รวมทั้งก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ บรรลุตำมวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

10. ปฏิบติักำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยใหด้ ำเนินกำรเป็นครำวๆไป 
 
คณะกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 

คณะกรรมกำรท่ีเป็นอิสระมีหน้ำท่ีดูแลไม่ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทัจด
ทะเบียนกบัผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือกบับริษทัอ่ืนซ่ึงมีผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
และเป็นอิสระจำกผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัหรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์
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ของผูถื้อหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกนั นอกจำกน้ีบริษทัไดป้ฏิบติัจำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งมีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ง 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดท่ีมีอยูข่องบริษทัและไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยประกอบดว้ย 

1. นำยยทุธ วรฉตัรธำร กรรมกำรอิสระ 
2. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ กรรมกำรอิสระ 
3. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมกำรอิสระ 
4. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรอิสระ 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ได้แต่งตั้ ง ธีระพงษ์ เชนประเสริฐกุล  เป็นเลขำนุกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 

ธนัวำคม 2561 โดยก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบริษทั ไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ดูแลและให้ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเก่ียวกบักฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ำงๆ ท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัควรทรำบ และติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ 
2. ปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทัรับผิดชอบในกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั  
3. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ และดูแลประสำนงำน

ใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติของท่ีประชุมดงักล่ำว 
4. ดูแลให้กำรเปิดเผยขอ้มูล และกำรรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบ ตำมระเบียบและ

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
5. จดัท ำและเก็บเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ทะเบียนกรรมกำร 
5.2 เอกสำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
5.3 หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
5.4 รำยงำนประจ ำปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 

56-1) 
6. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
7. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

รำยละเอียดกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ในปี 2562 ท่ีผำ่นมำ มีดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุม 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริษทั 
(รวม 5 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
(รวม 7 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรม 
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
(รวม 4 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

สรรหำ 
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี  
(รวม 2 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กำรประชุม
คณะกรรมกำร

บริหำร 
(รวม 7 คร้ัง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นำยยทุธ วรฉตัรธำร  4/5 80 - - - - - - - - 
ดร.ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 5/5 100 - - - - - - 7/7 100 
นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 5/5 100 - - - - - - - - 
นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์ 5/5 100 - - 3/4 75 - - 7/7 100 
นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 4/5 80 - - 2/4 50 - - 6/7 86 
นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 5/5 100 - - 4/4 100 2/2 100 7/7 100 
พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 5/5 100 7/7 100 - - 2/2 100 - - 
นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 5/5 100 7/7 100 - - 2/2 100 - - 
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 5/5 100 7/7 100 4/4 100 2/2 100 - - 

 
ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีผูบ้ริหำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดงัน้ี 
1. นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรดำ้นกำรตลำดและกำรขำย 
3. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรดำ้นพฒันำธุรกิจ 
4. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรดำ้นผลิตส่ือ  
5. นำงสำวเหมินฝัน ธญัไพสิษฐ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีดำ้นกำรตลำดและดิจิทลั 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือว ันท่ี 28 มีนำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติ

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย สำมำรถจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมและโบนสัให้แก่
คณะกรรมกำรบริษทั รวมแลว้จะตอ้งไม่เกินวงเงินจ ำนวน 6 ลำ้นบำท ตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) เบีย้ประชุม/คร้ัง (บาท) 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 50,000 20,000 
กรรมกำรบริษทั 40,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 50,000 20,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 40,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 50,000 20,000 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 40,000 20,000 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

50,000 20,000 

กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

40,000 20,000 

รำยละเอียดค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรไดรั้บเป็นรำยบุคคลในปี 2562 มีดงัน้ี 

รำยช่ือกรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุม 

เบ้ียประชุม 

ค่ำตอบแทน
รำยไตรมำส 

ค่ำบ ำเหน็จ รวม คณะกรรมกำร
บริษทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร
สรรหำ 
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

นำยยทุธ วรฉตัรธำร 80,000 - - - - 200,000 560,000 840,000 
ดร.ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ* - - - - - - - - 
นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 100,000 - - - - 160,000 324,000 620,000 
นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์* - - - - - - - - 
นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ* - - - - - - - - 
นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ* - - - - - - - - 
พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 100,000 140,000 - 40,000 - 520,000 360,000 1,160,000 
นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 100,000 140,000 - 40,000 - 520,000 360,000 1,160,000 
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี  100,000 140,000 80,000 40,000 - 680,000 360,000 1,400,000 

 

หมายเหต ุ:  * ผู้บริหารท้ัง 4 ท่านไม่ได้รับค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบ าเหนจ็ 
  

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ นอกจำกค่ำตอบแทนดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำร 5 ท่ำน เท่ำกบั 31.85 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ

เงินเดือน และโบนสัและเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย 

ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงมีรำยละเอียดค่ำใชจ่้ำย ดงัน้ี 

รายการ (หน่วย : บาท) ปี 2562 ปี 2561 

ค่ำสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 2,000,000 บำท 1,500,000 บำท 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ * 155,867 บำท 180,178 บำท 

รวมทั้งส้ิน 2,155,867 บำท 1,680,178 บำท 
    หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล่วงเวลา และค่าอาหาร เป็นต้น 

 ทั้งน้ี ในรอบปี 2562 ท่ีผำ่นมำ บริษทัและบริษทัยอ่ยใชบ้ริกำรสอบบญัชีเพียงอยำ่งเดียว ไม่ไดใ้ช้
บริกำรอ่ืนใดจำก บริษทั ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
หรือส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ค่ำตอบแทนรวมของพนกังำนจ ำนวน 222 คน (ไม่รวมผูบ้ริหำร) รวมทั้งส้ิน
จ ำนวน 104.82 ลำ้นบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และ
ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัไดจ้โัดตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งท่ี

มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) เม่ือวนัท่ี  1 มีนำคม 2554 พนกังำนทุกคนมีสิทธิในกำรสมคัรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ทั้งน้ี
ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ โดยมีอตัรำเงินสะสมจำกพนกังำน ในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และอตัรำเงินสมทบจำกนำยจำ้ง ในกรณีพนกังำนพน้จำกกำรเป็นสมำชิกกองทุน พนกังำนมีสิทธิไดรั้บ
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยงุำน ดงัน้ี  
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อายุงาน 
อตัราเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบทีก่องทุนจะ

จ่ายเม่ือพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิก 
อำยนุอ้ยกวำ่ 1 ปี 0% 

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี 25% 
ตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 50% 
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 75% 

ตั้งแต่ 4 ปี ข้ึนไป 100% 

สวสัดิการพนักงาน 
1. ประกนัชีวติ อุบติัเหตุ ทุพพลภำพ และสุขภำพกลุ่ม 

บริษทัไดจ้ดัสวสัดิกำรให้กบัพนกังำน ในรูปแบบของประกนัชีวิต อุบติัเหตุ ทุพพลภำพ และสุขภำพ
กลุ่ม นอกเหนือไปจำกกองทุนเงินทดแทน และประกนัสังคม เน่ืองจำกบริษทัได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคญั และ
ตระหนกัอยู่เสมอว่ำ พนกังำนเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อองค์กร และเป็นส่วนหน่ึงในกำร
ช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รมีควำมมัน่คงและควำมกำ้วหนำ้ยิง่ข้ึน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1.1 กำรประกนัชีวติกลุ่ม กรณีเสียชีวติทุกกรณี  
ยกเวน้ 1. กำรกระท ำอตัตวบิำตกรรมหรือกำรฆ่ำตวัตำย 

2.   ผูรั้บประโยชน์ฆ่ำผูเ้อำประกนัภยัตำยโดยเจตนำ 
1.2.  กำรประกันภยัอุบติัเหตุกลุ่ม กรณีกำรสูญเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ รวมถึงกำรทุพพลภำพอนั

เน่ืองมำจำกอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งในและนอกเวลำท ำงำน  
1.3.  กำรประกนัสุขภำพกลุ่ม กรณีค่ำรักษำพยำบำล ท่ีเกิดจำกกำรเจ็บป่วย หรือกำรไดรั้บบำดเจ็บจำก

อุบติัเหตุ  
3. เงินกูฉุ้กเฉินส ำหรับพนกังำน 

บริษทัไดจ้ดัให้สวสัดิกำรเงินกูฉุ้กเฉินส ำหรับพนกังำนท่ีมีควำมจ ำเป็นและเดือดร้อนทำงดำ้นกำรเงิน
ของตนเองและครอบครัวของพนกังำน โดยพนกังำนสำมำรถขอกูเ้งินไดไ้ม่เกิน 3 เท่ำของเงินเดือน และสำมำรถ
ผอ่นช ำระคืนบริษทัไม่เกิน 2 ปี โดยไม่คิดอตัรำดอกเบ้ีย ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัก ำหนด 

4. สวสัดิกำรช่วยเหลือกำรจดัพิธีศพ 
บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกำรจดัพิธีศพส ำหรับพนกังำนและครอบครัวของพนกังำน 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำมทุกขโ์ศกท่ีเกิดจำกกำรสูญเสีย และเพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจให้กบัพนกังำนท่ีมี
กำรสูญเสียครอบครัว  

5. สวสัดิกำรเยีย่มไข ้แต่งงำน และรับขวญับุตรพนกังำน 
บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิกำรเยี่ยมไข ้แต่งงำน และรับขวญับุตรพนกังำน เพื่อตอบแทนให้พนกังำนมี

ขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน และเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของพนกังำนในกำรด ำเนินชีวติ  
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6. สวสัดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรพนกังำน 
บริษทัได้จดัมอบทุนกำรศึกษำบุตรพนักงำน เป็นประจ ำทุกปี เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำแก่บุตรของ

พนักงำน และช่วยแบ่งเบำภำระให้กับพนักงำนท่ีมีบุตร โดยมอบแบ่งออกเป็นประเภททุนเรียนดี และทุน
ส่งเสริมกำรศึกษำ 

ข้อพพิาทแรงงาน 
ในรอบปีท่ีผำ่นมำ จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีบริษทั

เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัมุ่งมัน่ในกำรดูแลป้องกนัเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มใน

กำรท ำงำนของบุคลำกร ทรัพยสิ์น และกระบวนกำรท ำงำน มีนโยบำยท่ีให้กำรสนบัสนุนกิจกรรม
ต่ำงๆ ท่ีเสริมสร้ำงควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำน ชุมชน และสังคมส่วนรวมอยูเ่สมอ  

ส่วนงำนอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั ร่วมกบัคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำ
มยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (ค.ป.อ.) พฒันำระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยั 
ควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขอนัตรำยจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั พร้อมจดักิจกรรมส่งเสริมควำมรู้
ควำมเขำ้ใจเร่ืองควำมปลอดภยัใหก้บัพนกังำนทุกคน ซ่ึงมีผลใหก้ำรเกิดอุบติัเหตุในองคก์รในรอบปี
ท่ีผำ่นมำเท่ำกบัศูนย ์โดยบริษทัมีสถิติกำรเกิดอุบติัเหตุ จนถึง ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562  มีจ  ำนวน
วนัสะสมท่ีไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงำน  1,781 วนั 

ในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ  บริษัทได้ด ำ เ นินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำ ชีวอนำมัย  และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรอบรมใหค้วำมรู้ / ประชุมดำ้นควำมปลอดภยั 
- อบรมโครงกำรรณรงคส์ร้ำงกำรรับรู้มำตรกำรเชิงป้องกนัดำ้นควำมปลอดภยั อำชี

วอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่อลดกำรประสบอนัตรำยของลูกจำ้ง   
โดยศูนยค์วำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเขต 12 

- ประชุมช้ีแจงกำรจดัท ำระบบมำตรฐำนกำรป้องกนัและแกไ้ขยำเสพติดในสถำน
ประกอบกิจกำร โดย ส ำนกังำนสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำนพื้นท่ี 9 

- อบรมกำรใชแ้ละบ ำรุงรักษำรถยกเพื่อควำมปลอดภยั  โดย บริษทั บำงกอกโคมตัสุ 
ฟอร์คลิฟท ์

- อบรมช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร 
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2. กำรอบรมแผนฉุกเฉิน 
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมใน

กำรท ำงำน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วนงำนอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั ได้ร่วมกัน
จดักำรฝึกอบรมกำรตอบโตก้รณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กำรฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

3. รำงวลั 
- กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนให้เป็นศูนย ์ประจ ำปี พ.ศ.

2562 (Zero Accident Campaign 2019) โดย กระทรวงแรงงำน 
- มำตรฐำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร โดย 

กรมสวสัดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 
4. กำรตรวจควำมปลอดภยัของอุปกรณ์กำรด ำเนินงำน และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

ดงัต่อไปน้ี 
- ตรวจไฟฟ้ำ 
- ตรวจสภำพแวดลอ้ม (แสง เสียง ควำมร้อน อำกำศ และน ้ำทิ้ง) 
- ตรวจสภำพรถฟอร์คลิฟท ์
- ตรวจไฟฉุกเฉิน 
- ตรวจถงัดบัเพลิง 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของทรัพยำกรบุคคล ซ่ึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำใหบ้ริษทัสำมำรถบรร

ลุเป้ำหมำยและแผนงำนท่ีวำงไวไ้ด ้บริษทัจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล และกำรฝึกอบรม
อยำ่งต่อเน่ือง บริษทัไดมุ้่งเนน้กำรเสริมสร้ำงทกัษะดำ้นกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรท ำงำนเป็นทีม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมโดยบุคคลท่ีมีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถจำกทั้งภำยนอกและภำยในบริษทัใหแ้ก่พนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

กำรฝึกอบรมภำยในบริษทั 
บริษทัด ำเนินกำรพฒันำพนกังำนทุกระดบัของบริษทั โดยจดัหลกัสูตรเพื่อพฒันำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถตำมหน้ำท่ี สำยอำชีพ และควำมรับผิดชอบ ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  โดยภำยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในบริษทั 
ดงัต่อไปน้ี 

1. วำรสำรศำสตร์ ส ำหรับนกัข่ำวยคุใหม่ (ผลิตและตดัต่อ VDO) 
2. กำรออกแบบและจดัท ำ Infographic เพื่อกำรส่ือสำรอยำ่งสรรคส์รรค ์(Illustrator) 
3. ผูช่้วยผูบ้ริหำร | เลขำนุกำรรุ่นใหม่ 2019 ,Digital 4.0 มือขวำเบอร์หน่ึงท่ีเจำ้นำยอยำก

ได ้ลูกคำ้พอใจ 
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4. วธีิกำรใชง้ำน GPI PHOTO BANK  รุ่นท่ี 1 , 2 
5. หลกัธรรมำภิบำลในกำรท ำงำนกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรฝึกอบรมภำยนอกบริษทั 
บริษทัไดส้นบัสนุนให้ผูบ้ริหำร และพนกังำนบริษทัเขำ้รับกำรฝึกอบรมจำกสถำบนัหรือ

องค์กรท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งผูเ้ช่ียวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพฒันำศกัยภำพ ของ
บุคลำกรของบริษทั ยกตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

1. วเิครำะห์ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ผลกระทบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
2. มำตรฐำนช่ำงไฟฟ้ำ 
3. เจำะลึก กำรวเิครำะห์โครงกำรลงทุนภำคปฏิบติัดว้ย Excel 
4. CFO Chief  Financial Officer Certification Program 
5. Strategic CFO in Capital Markets  
6. บริหำรผูสื้บทอดต ำแหน่งระดบัสูง (Succession Management for High Level Talent)  
7. IR Sharing 1/2019 หวัขอ้ “How to make the most of your IRO function?” 
8. บทบำทและหนำ้ท่ีของเลขำนุกำรบริษทัจดทะเบียน (Company Secretary: CS) 
9. กำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017  
10. กำรบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
11. SET Social Impact Day 2019 
12. Corporate Governance for Executives (CGE) 
13. กำ้วทนัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ท่ีจะน ำมำใชใ้นปี 2562 และ 2563  
14. กำรบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทั ยอ่ย และกิจกำรร่วมคำ้ (ปรับปรุง 2562) 
15. TFRS 9 Workshop กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
16. กำรจดัท ำและบริหำรงบประมำณ 
17. เตรียมพร้อมรับมือกบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2562 
18. Road to Certify  CAC 
19. คุณสมบติัของเลขำนุกำรบริษทัและควำมส ำคญัของ Contact Person 
20. ควำมสมดุลระหวำ่งชีวติกบักำรท ำงำนของผูบ้ริหำรหญิงในบริษทัเอกชนไทย : 

มำตรกำรสนบัสนุนเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอำยุ 
21. ภำคปฏิบติักำรเตรียมควำมพร้อมและแนวทำงด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

“พระรำชบญัญติักำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” 
22. Strategic Board Master Class (SBM) 
23. พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนกำรและแนวปฏิบติั 
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24. ภำษีอำกรส ำหรับค่ำจำ้ง สวสัดิกำรของพนกังำน ท่ีฝ่ำยบุคคลและฝ่ำยบญัชีไม่ควร
พลำด 

25. นกับริหำรกบักำรจดัท ำรำยงำนควำมย ัง่ยนืและกำรวดัผลตอบแทนทำงสังคม 
26. โครงกำรอบรมกำรป้องกนัควำมปลอดภยัขอ้มูลคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 18 

รายละเอยีดการเข้ารับการอบรมในปี 2562 

รูปแบบการอบรม 
จ านวน 

หลกัสูตร ผู้เข้าอบรม (คน) ช่ัวโมงอบรม ค่าใช้จ่าย (บาท) 

กำรอบรมภำยใน 5 206 2,034 258,599.97 

กำรอบรมภำยนอก 61 95 849 535,346.33 

รวม 66 238 2,883 793,946.30 

 
ช่ัวโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลีย่ในปี 2562 
จ ำนวนพนกังำน (คน) 225 
จ ำนวนชัว่โมงกำรอบรม (ชัว่โมง) 2,228 
ชัว่โมงกำรอบรมเฉล่ีย (ชัว่โมง/คน/ปี) 12.81 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัดีว่ำ กำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีเป็นรำกฐำนกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนขององคก์ร และเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ มีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ 
บริษทัจึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำและเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งต่อเน่ือง โดยด ำเนินธุรกิจในแนวทำง
ท่ีค ำนึงถึงควำมเส่ียงและควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม  ควบคู่ไปกับกำร
สนบัสนุนใหเ้กิดกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั เพื่อให้
ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้
ธุรกิจด ำเนินอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีศกัยภำพในกำรแข่งขนั และมีผลประกอบกำรท่ีดี ดูแลผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมและเป็นธรรม ป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
และผูอ่ื้นโดยมิชอบ เปิดเผยขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
และต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  
วตัถุประสงค์การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  

(1)  สร้ำงระบบบริหำรจดักำรใหมี้ควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนท่ีชดัเจน ซ่ึงจะช่วยผลกัดนัใหบ้ริษทัมี
ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและมีผลประกอบกำรท่ีดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 

(2) สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภำพใน
กำรแข่งขนั 

(3) สร้ำงเคร่ืองมือวดัผลกำรด ำเนินงำน ท่ีสำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน รวมทั้งสำมำรถปรับตวัไดภ้ำยใตปั้จจยัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง  

(4) สร้ำงกรอบควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ำย เพื่อใหฝ่้ำยบริหำรใชอ้  ำนำจในขอบเขตท่ีก ำหนดอยำ่งชดัเจน และป้องกนัควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

(5)  สร้ำงกรอบกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนของบริษทั และยงัเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งแนวปฏิบติัท่ีดีตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

(6)  สร้ำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้อย่ำงคุม้ค่ำ ประหยดั และค ำนึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเป็นรูปธรรม  
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หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
หลกักำรดูก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัแบ่งออกเป็น 8 หลกัปฏิบติัดงัน้ี 

หลกัปฏิบัติที ่1 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการอย่าง
ยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นส่วนส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิใน
สำขำต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ มีภำวะควำมเป็นผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ มีควำมเป็นอิสระในกำร
ตดัสินใจ อุทิศเวลำ และปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ด้วยควำมระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อ
ประโยชน์อนัสูงสุดของบริษทั 
1.1 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ก ำกบัดูแลใหมี้กำรบริหำรจดักำรองคก์รท่ีดี 
(1) ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกัท่ีชดัเจนและเหมำะสม รวมทั้งใหมี้กำรทบทวนอยำ่งน้อยปี

ละ 1 คร้ัง  
(2) ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งกำรจดัสรร

ทรัพยำกรท่ีส ำคัญอย่ำงเหมำะสมร่วมกับฝ่ำยบริหำร และก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(3) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรดำ้นกำรเงิน ก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำง
กำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และมีกลไกกำรด ำเนินงำนในกรณีท่ีประสบปัญหำทำง
กำรเงินได ้

(4) ก ำหนดให้มีกำรติดตำม ประเมินผลงำน และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สร้ำงคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยนื 
(1) ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมกำรตอ้งประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่ำงในฐำนะเป็นผู ้น ำ เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส ำนึกด้ำน
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  

(2) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัก ำกับดูแล ติดตำม และทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

(3) ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร โดย
มอบหมำยให้ผูต้รวจสอบภำยใน เป็นผูติ้ดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

(4) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร โดย
มอบหมำยให้คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ปฏิบติัตำมนโยบำย ติดตำมและรำยงำนผลกำร
ปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง   

(5) ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทั เปิดเผยขอ้มูลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

(6) ก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส ำนึก
ใหพ้นกังำนทุกระดบัมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

(7) ก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตส ำนึกใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ตระหนกัถึงผลเสียของกำรทุจริตคอร์รัป
ชนั 

(8) ก ำกบัดูแลให้มีกำรส่ือสำร เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัเขำ้ใจ สำมำรถ
ปฏิบติัไดจ้ริงตำมนโยบำยต่ำงๆ ขำ้งตน้  

ก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบั 
(1) ก ำกบัดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดี
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบบั
ประมวล มำตรำ 89/7 – 89/10 เป็นตน้ 

(2) ก ำกบัดูแลให้ผูต้รวจสอบภำยในมีหนำ้ท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ติดตำมดูแลใหค้ณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย 
(1) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเฉพำะเร่ืองตำมควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นผูด้  ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ 

ใหเ้ร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัไดรั้บกำรพิจำรณำรำยละเอียดของขอ้มูลอยำ่งรอบคอบ ไดแ้ก่ 
(ก) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ข) คณะกรรมกำรบริหำร 
(ค) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
(ง) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(2) ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ตอ้งจดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรแต่
ละคณะ (Board Charter) ท่ีก ำหนดบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่
ละคณะอยำ่งชดัเจน และก ำหนดใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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(3) กำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดับสูง ผ่ำนกำรพิจำรณำสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำรก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบไว้
ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

(4) กำรแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมำะสมเป็นเลขำนุกำรบริษทั โดยก ำหนดคุณสมบติั ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี
และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) บริษทัแบ่งแยกบทบำทหนำ้ท่ีระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรอยำ่งชดัเจน ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักในกำร

ประกอบธุรกิจ กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจรรยำบรรณ รวมทั้งประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงท่ีดี ดูแลโครงสร้ำงองค์กร และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท ให้
เหมำะสมต่อกำรบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สรรหำ พฒันำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และก ำหนดโครงสร้ำงผลตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนทุกระดบั ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

คณะกรรมการบริษัท ด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร ในกำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ 
เป้ำหมำย แผนงำนประจ ำปี ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร, กำร
ดูแลและทบทวนระบบบริหำรควำมเส่ียง และระบบควบคุมภำยใน อยำ่งเหมำะสมและเพียงพอ 
ก ำหนดอ ำนำจอนุมติัในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร ก ำหนด
กรอบกำรจดัสรรทรัพยำกร กำรพฒันำบุคลำกร งบประมำณประจ ำปี และติดตำม ประเมินผล
กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั 

ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบกำรบริหำรงำนประจ ำวนัให้ด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ นโยบำย และ
แผนงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ โดยมอบหมำยให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
และฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบตดัสินใจกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมระเบียบปฏิบติัของบริษทั 
โดยไม่แทรกแซงกำรตดัสินใจของฝ่ำยบริหำร เวน้แต่มีเหตุจ ำเป็นท่ีฝ่ำยบริหำรน ำเร่ืองเสนอ
เพื่อหำรือ หรือเพื่อพิจำรณำ  

(6) ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเป็นคนละบุคคลกนั โดย
ก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ ท่ีแยกจำกกนัอยำ่งชดัเจน ดงัต่อไปน้ี 

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั 
1. ท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำร

ประชุมผูถื้อหุน้  
2. ก ำกบั ติดตำม และดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั เป็นไป

อยำ่งมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวตัถุประสงค ์นโยบำย และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั  
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3. ดูแลใหม้ัน่ใจวำ่ กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร ท่ี
มีจรรยำบรรณและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 

4. ส่งเสริมให้กรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และให้ควำมเห็นได้
อยำ่งอิสระ 

5. เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ีต้องดูแล
กรรมกำรมิใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำยบริหำร 

บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรประจ ำวนั ให้เป็นไปตำมกล

ยุทธ์ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงจะตอ้ง
ปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และติดตำมดูแลให้ผูบ้ริหำรระดับสูง และ
ผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

หลกัปฏิบัติที ่2 
ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำรท่ีชดัเจนและ สำมำรถใช้
เป็นแนวทำงใหพ้นกังำนทุกระดบัขบัเคล่ือนไปในทำงในทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งไดก้ ำหนดวสิัยทศัน์ ภำรกิจ
ของบริษทั รวมถึงกลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปีใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่
กิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และสังคมโดยรวม ใหส้อดคลอ้งกบักำรสร้ำงคุณค่ำอยำ่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัติที ่3 
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 
3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั ถือเป็นแกนน ำของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิใน
สำขำต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ มีภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ 
อุทิศเวลำและพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต 
บริษทัได้ก ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อน ำพำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ ตำมวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัท่ีบริษทัก ำหนดไว ้
3.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เฉพำะเร่ืองตำมควำมจ ำเป็น แยกบทบำท
หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดระดบั
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อ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงินอย่ำงชัดเจน เพื่อให้เร่ืองท่ีส ำคญัได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนน ำเสนอ
ควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
3.3 การพจิารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรของบริษทั ตำมหลกัเกณฑแ์ละ
กระบวนกำรท่ีก ำหนดอย่ำงโปร่งใส และชดัเจน เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ก ำหนดของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(1) คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยกำรให้สิทธิท่ีเท่ำเทียมกันต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยในกำรเสนอ

แต่งตั้งกรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรเสนอ
แต่งตั้ง ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(2) กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง โดย ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตำมจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
และผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำย
คนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำทบทวน
โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยให้เหมำะสม 
สอดคลอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั  

(4) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำทบทวน
หลกัเกณฑ ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลอยำ่งโปร่งใสและชดัเจน  
 พิจำรณำรำยช่ือกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และรำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอ

ช่ือใหเ้ขำ้รับกำรคดัเลือกเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั 
 พิจำรณำบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัตอ้งไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และตำมขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำน 
ก.ล.ต. มีประวติักำรท ำงำนท่ีดี มีควำมรู้ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และมีควำมสำมำรถเฉพำะ
ดำ้น ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรขบัเคล่ือนองค์กร ไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และ
เป็นกำรแข่งขนั กบักิจกำรของบริษทั 

(5) คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี พิจำรณำก ำหนดแผน
สืบทอดงำนของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 
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หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีหน้ำท่ีในกำร

พิจำรณำกลัน่กรองบุคคลตำมหลกักำร วิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั โดยคดัเลือกบุคคลท่ี
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบติัตำมประกำศของส ำนกังำนก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในกำรสรรหำและคดัเลือกคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในกรณีท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
หรือในกรณีท่ีต ำแหน่งดงักล่ำวว่ำงลง เพื่อเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 

3.4 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี มีหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอตัรำผลตอบแทน ท่ีมีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ 
เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรน ำพำองคก์รให้ด ำเนินงำนตำมวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัทั้งระยะ
สั้นและระยะยำว (รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรอยูใ่นหนำ้...) 
3.5 ก าหนดความรับผดิชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแล และสนับสนุนให้มัน่ใจว่ำ กรรมกำรเขำ้ใจบทบำท หน้ำท่ี และ
ควำมรับผิดชอบของตน ซ่ึงบริษทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมกำรท่ี
เป็นผูบ้ริหำร (กรรมกำรบริหำร) รวมแลว้ไม่ควรเกิน 3 บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรรวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน และควำมทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัได้
อย่ำงเพียงพอ และก ำหนดให้กรรมกำรแต่ละคนควรเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  
3.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไป
ลงทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั ในระดบัท่ีเหมำะสมกบักิจกำรแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัยอ่ยและกิจกำรอ่ืนท่ีบริษทัไป
ลงทุน มีควำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย โดยคณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษัทย่อย ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้มีกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัใหญ่ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลใน
กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของบริษทัไดต้ำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและ
รายบุคคล 

 คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์และจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองรำย
คณะของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงประเมินผลกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเป็น
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ประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยใชแ้บบประเมินตำมแนวของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1) เพื่อให้ทรำบปัญหำ อุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้กำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นระหวำ่งปีท่ี
ผำ่นมำ 

(2) เพื่อให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยมีประสิทธิผลมำกข้ึน 
เน่ืองจำกไดท้รำบถึงควำมรับผดิชอบของตนไดช้ดัเจน 

(3) เพื่อให้ทรำบแนวทำงกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำม
คิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

(4) เพื่อช่วยในกำรปรับปรุงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทักบัฝ่ำยบริหำร 

3.8 การอบรมและพฒันากรรมการบริษัท 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 
ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะกำรประกอบ

ธุรกิจ เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพของกรรมกำรใหม่ ในเร่ือง
ท่ีควรทรำบ ไดแ้ก่ โครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำร โครงสร้ำงองคก์ร ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำม
รับผิดชอบ รวมทั้ งกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัท รวมถึงให้ควำมเข้ำใจถึง
วตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั วิสัยทศัน์ และภำรกิจของบริษทั ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

กำรพฒันำควำมรู้กรรมกำรบริษทั 
บริษทัส่งเสริมและสนับสนุน ให้กรรมกำรบริษทั ได้รับกำรอบรมสัมมนำหลกัสูตรต่ำงๆ อย่ำง

ต่อเน่ือง ทั้งท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือองคก์รอิสระต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  

3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทั มีหน้ำท่ีในกำรจดัเตรียมเอกสำรประกอบกำร

ประชุมอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมกำรอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ประชุม มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็นกำรล่วงหน้ำทุกปี 
เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยก ำหนดใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยปี
ละ 6 คร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น ในกำรประชุมตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อย
กวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะไดเ้ป็นองคป์ระชุม  

ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ จะก ำหนดให้มีกำรประชุมตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุม และวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ เป็น
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กำรล่วงหนำ้ทุกปี ก ำหนดให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรและผูเ้ข้ำร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนกำรประชุม และต้องมี
กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 จึงจะถือวำ่ครบเป็นองคป์ระชุม 

หลกัปฏิบัติที ่4 
สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

ผูบ้ริหำรระดบัสูงประกอบดว้ยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย 
ซ่ึงมีบทบำท หน้ำ ท่ี  ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนประจ ำว ันของบริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อ
สภำพแวดลอ้ม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมแผนงำน วตัถุประสงค์ และเป้ำหมำยหลักทั้ง
ระยะสั้นและระยะยำว  
 ผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษทั มีประวติักำรท ำงำนท่ีมีจริยธรรมท่ีดีงำม มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม
ตำมกฎหมำยวำ่ ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำด
ควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรกิจกำรของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งให้เหมำะสมกบั
ลกัษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษทั ไม่ควรเกิน 3 บริษทัจดทะเบียน โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั สำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัไดอ้ยำ่ง
เพียงพอ 
4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี ร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ แต่งตั้ ง
บุคคล และพิจำรณำค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั มีกำรก ำหนดแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรระดบัสูง หรือผูบ้ริหำรท่ีมีศกัยภำพ โดย
คัดเลือกบุคคลท่ีมีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ท่ีจ ำ เป็นต่อกำรขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

4.3 การพจิารณาก าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี มีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำโครงสร้ำงและอัตรำผลตอบแทนท่ีมีควำมเหมำะสมกับควำม
รับผิดชอบ และจูงใจให้ผูบ้ริหำรระดับสูง และพนักงำนของบริษัท น ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำม
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วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว 
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระดบัผูบ้ริหำรระดบัสูง 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ก ำหนดให้มีกำร

จดัท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนผูบ้ริหำรระดบัสูง มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 2 ส่วน คือ  
(1)  ประเมินจำกกำรวดัผลส ำเร็จของงำน ก ำหนดเป็นค่ำ KPI ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้ำหมำย 
(2)  ประเมินพฤติกรรมหลักท่ีส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน และสอดคล้องกับค่ำนิยมของ

องคก์ร  
โดยให้คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ี ดี  

ประเมินผลกำรปฏิบติังำน และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ก่อน
เสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ ส่วนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของผูบ้ริหำรระดบัสูง ตั้งแต่ระดบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำย น ำเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำต่อไป  
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนระดบัหวัหนำ้งำนถึงพนกังำนปฏิบติักำร 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร มอบหมำยให้ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษยไ์ดจ้ดัท ำแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของระดบัหวัหนำ้งำน คือผูจ้ดักำรแผนก และหวัหนำ้หน่วย จนถึงระดบั
พนกังำนปฏิบติักำร ท่ีมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินให้สอดคลอ้งตำม KPI รวมของบริษทั โดย
ก ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนปีละ 1 คร้ัง  

บริษทัก ำหนดให้ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย เป็นผูป้ระเมินกำรปฏิบติังำนผูบ้ริหำรในสำย
บงัคบับญัชำ ตั้งแต่ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรแผนกและระดับหัวหน้ำงำน ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำร
แผนกและหัวหน้ำงำน เป็นผูป้ระเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนระดบัปฏิบติักำรในสำยกำร
บงัคบับญัชำ และผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์เป็นผูส้รุปผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำน 
น ำเสนอต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรพิจำรณำเสนอกำรปรับข้ึนเงินเดือน 

4.5 การพฒันาผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศผูบ้ริหำรระดบัสูงรำยใหม่ทุกคน เพื่อสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมควำมพร้อม โดยมีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษยเ์ป็น
ผูป้ระสำนงำนในเร่ืองต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
เขำ้รับกำรอบรม และสัมมนำหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีจดัข้ึนโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย ตลำด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นในกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนด  
4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรมนุษย ์เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ สภำพเศรษฐกิจ และสภำพแวดลอ้ม โดยบริษทัมัน่มุ่งสร้ำงเสริมควำมพร้อมของ
บุคลำกรในองคก์ร ใหมี้ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณภำพชีวติท่ีดี มีควำมเป็นอยูอ่ยำ่งปลอดภยั ไดรั้บกำรพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อให้มีควำมพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ รองรับกำรเติบโตอย่ำง
ย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบัติที ่5 
ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่ำแก่บริษทั 
ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกคำ้ คู่คำ้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตะหนกัถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม หรือกิจกรรมท่ีผิด
กฎหมำยหรือขดักบัจรรยบรรณกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  
5.1 การสร้างนวตักรรม 

กำรสร้ำงนวตักรรม เป็นกำรน ำสินคำ้เดิมมำท ำใหเ้กิดประโยชน์ท่ีแตกต่ำงและดีกวำ่คู่แข่ง โดยมีกำร
พฒันำกำรผลิตสินคำ้ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใช้พลงังำนต ่ำ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีส ำคญัคือ
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีแนวคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืน รับมือกับนวตักรรมท่ีพัฒนำ
เปล่ียนแปลงไปได ้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยหลกัของบริษทั   

สร้ำงวฒันธรรมองคก์ร เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรสร้ำงนวตักรรม  
กำรอบรมพฒันำบุคลำกร ให้มีแนวคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรสร้ำงนวตักรรม โดยให้ฝ่ำยบริหำรน ำไป

เป็นส่วนหน่ึงในกำรทบทวนกลยุทธ์ กำรวำงแผนพฒันำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อบริหำรจดักำรกบักระบวนกำรทำงนวตักรรมเหล่ำนั้น ใหมี้ประสิทธิภำพท่ีดียิง่ข้ึน  
5.2 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดกรอบของจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็นแนวทำงปฏิบติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัของบริษทั อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
โปร่งใส อนัเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย เพื่อประโยชน์ในกำร
สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน ดงัน้ี (1) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อบริษทั (2) จรรยำบรรณว่ำ
ดว้ยควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ (3) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อพนกังำน (4) จรรยำบรรณวำ่ดว้ย
ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ (5) จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ (6) จรรยำบรรณว่ำด้วยควำม
รับผิดชอบต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ (7) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อเจำ้หน้ีกำรคำ้ (8) จรรยำบรรณว่ำ
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ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงิน (9) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลและภำครัฐ (10) จรรยำบรรณวำ่ดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเนน้เร่ืองสังคม ส่ิงแวดลอ้ม กำรศึกษำ 
และกำรกีฬำ 
5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรบริหำรจดักำรดำ้นพลงังำน 
(1)  ก ำหนดให้กำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อพฒันำระบบ

กำรจดักำรพลงังำนอยำ่งเหมำะสม  
(2)  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรพลังงำนของบริษัทให้เหมำะสมกับธุรกิจและ

เทคโนโลยท่ีีใช ้รวมทั้งมีแนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดี 
(3)  ก ำหนดใหก้ำรอนุรักษพ์ลงังำนเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั

ของบริษทัใหค้วำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
(4)  บริษัทจะให้กำรสนับสนุนท่ีจ ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำน

งบประมำณ ดำ้นกำรฝึกอบรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันำงำนดำ้น
พลงังำน 

กำรบริหำรจดักำรกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
กำรจดัซ้ือจดัจำ้งทุกรำยกำร ตอ้งได้รับสินคำ้และบริกำรตรงตำมควำมต้องกำรทั้งคุณภำพ 

รำคำ จ ำนวน เวลำในกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็วและค ำนึงถึงนโยบำยดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภยั  
อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทั โดยบริษทั จะไม่เอำเปรียบคู่คำ้ กำรเสนอรำคำจะตอ้งให้
เกิดกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกบัผูค้ำ้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั รักษำควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้ ในเชิงธุรกิจ
ดว้ยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้อง รับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งโดยตรงและโดยออ้มจำกคู่
ค้ำ โดยไม่มีข้อยกเวน้ใดๆ ทั้งส้ิน ค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนในด้ำน
ช่ือเสียง ภำพลกัษณ์และภำพพจน์ของบริษทั ต่อบุคคลภำยนอก 

5.4 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรจดัสรรทรัพยำกร

ให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั และระบบ
มำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

(2)  บริษัทมีระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัทมีมำตรฐำนระบบรักษำควำม
ปลอดภยัของข้อมูล ในกำรรักษำควำมลบั รักษำควำมน่ำเช่ือถือ และควำมพร้อมใช้ของขอ้มูล 
รวมทั้งป้องกนัมิให้มีกำรน ำขอ้มูลไปใช้ในกำรมิชอบ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บ
อนุญำต ซ่ึงทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนดงักล่ำว 

(3)  บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรบริหำรจดักำรควำม
เส่ียงดำ้นต่ำงๆ มีกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อกำรจดักำรลดควำมเส่ียง  
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(4)  บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศของบริษทัท่ีเผยแพร่ออกไปสู่สำธำรณะ ตอ้งยดึมัน่
ในหลักจรรยำบรรณของบริษทั และให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งป้องกนัปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.5 การบริหารจัดการด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกิจกำร  ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  (Good 

Governance) และไดก้ ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
(Code of Conduct) บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคม ดงัน้ี 

(1)  มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม และรับผดิชอบต่อสังคม 
(2)  มุ่งมัน่พฒันำชุมชน และสังคมโดยรวม ทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
(3)  เคำรพกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบติั ไม่วำ่จะมีเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ และ

วฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนั 
(4)  ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตอำสำและปลูกฝังจิตส ำนึกให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม  
(5)  ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมท่ีสร้ำงประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืแก่ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(5.1)  กิจกรรมระดับองค์กร : เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนำทักษะของกรรมกำร ผู ้บริหำร และ
พนกังำนทุกระดบั และยงัเป็นสร้ำงองคค์วำมรู้ภำยในองคก์ร ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็นต่อองค์กรและเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีภำยในองคก์ร 

(5.2)  กิจกรรมระดับชุมชน : เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในระยะยำวอยำ่งแทจ้ริง ส่งเสริม
ใหเ้กิดกำรพฒันำกำรดำ้นกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง ช่วยพฒันำคุณภำพชีวิต
ของคนในสังคมท่ีบริษทั ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ช่วยเหลือสังคม สนบัสนุน
กำรเรียนรู้ และสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

หลกัปฏิบัติที ่6 
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

กำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ในกำรป้องกนัและลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์และ

ทบทวนปัจจยัเส่ียง ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ แสวงหำโอกำสภำยใตร้ะดบัควำมเส่ียงท่ี
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ยอมรับได ้และติดตำมผลกำรจดักำรกบัควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับได ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทำง
ธุรกิจของบริษทั และสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อบริหำรจดักำรและลด
ควำมเส่ียง มีกำรประเมินควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ และก ำกบัดูแลควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถยอมรับได ้รวมทั้ง
มีกำรติดตำมให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบท่ี
อำจเกิดข้ึนในอนำคต ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกน้ียงัมีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำม
เส่ียงองค์กร ท่ีประกอบด้วยประธำนเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติักำร และผูจ้ดักำรฝ่ำยจำกทุกหน่วยงำนของบริษทั 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กร ไดรั้บกำรติดตำม
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้บริษทัต้องมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ 

รวมทั้งกำรประเมินและติดตำมในเร่ืองต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยผูต้รวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระ 
รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ยดึแนวทำงกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดกบับริษทั และเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยบริษทัมีแนวทำงในกำรปฏิบติั 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัใหมี้สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมท่ีเพียงพอ  
(2)  จดัใหมี้กิจกรรมกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ 
(3)  จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลำ  
(4) จดัใหมี้ระบบกำรติดตำมและประเมินผลอยำ่งเพียงพอ 

6.2 การซ้ือขายหลกัทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ห้ำมในกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใช้

ขอ้มูลภำยใน ซ่ึงก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มำตรำ 241  
นอกจำกน้ี บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู ้บริหำรของบริษัท จัดท ำและน ำส่งรำยงำนกำร

เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (แบบ 59) ของตน ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่
กินดว้ยกนัฉนัสำมีภรรยำ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ เป็นผูถื้อหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ตำมแบบรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพยด์ังกล่ำวไปยงัระบบกำรรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ ทำงเวบ็ไซต์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) หรือแจง้มำยงั
เลขำนุกำรบริษทั เพื่อแจง้ผำ่นระบบดงักล่ำวทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง 

บริษทัก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือ
กำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน
ท่ีเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมูลค่ำของหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยเสนอ
ซ้ือหรือเสนอขำยหรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือขำย เสนอซ้ือหรือเสนอขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่วำ่ทำงตรง
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หรือทำงออ้มในช่วงเวลำ  30 วนั ก่อนและจนถึงวนัประกำศผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษทัรำยไตร
มำสและประจ ำปี 
6.3 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงประโยชน์ ตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อ
หุน้โดยรวม และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรอยำ่งรอบคอบ และตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำกลัน่กรองโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยกรรมกำรท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ หลงักำรอนุมติักำรท ำรำยกำร ตอ้งเปิดเผยกำรท ำรำยกำร
ดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
6.4 รายการเกีย่วโยงกนัและรายการเกีย่วกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

คณะกรรมกำรบริษทั ได้ก ำหนดมำตรกำร และขั้นตอนกำรอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงกัน รวมถึง
รำยกำรเก่ียวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้
เสียหรือท่ีอำจจะมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ จะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบัตนได้ กำร
ก ำหนดรำคำหรือค่ำตอบแทน จะตอ้งเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป ซ่ึงตอ้งผ่ำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั และตอ้งเปิดเผยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด 
6.5 รายงานส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทั ก ำหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนใหบ้ริษทั ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้ง ภำยในระยะเวลำ และวธีิกำรท่ีบริษทัก ำหนด ดงัน้ี  

กำรรำยงำนคร้ังแรก 
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั (รวมถึงกำรถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงั

ไม่บรรลุนิติภำวะ) ให้แจง้ไปยงัระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ (แบบ 59) 
ทำงเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) ภำยใน 7 วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์
หรือแจง้มำยงัเลขำนุกำรบริษทั เพื่อแจง้ผำ่นระบบดงักล่ำว 
กำรรำยงำนเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง 

กรรมกำรและผูบ้ริหำรส่ีรำยแรก (รวมถึงกำรถือของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) 
ให้แจง้ไปยงัระบบกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยฯ์ (แบบ 59) ทำงเว็บไซต์ของ 
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ก.ล.ต. (https://www.sec.or.th) ภำยใน 3 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์หรือแจง้มำยงั
เลขำนุกำรบริษทั เพื่อแจง้ผำ่นระบบดงักล่ำว 

6.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
ห้ำมคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อยด ำเนินกำรหรือยอมรับกำร

ทุจริตและกำรคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อหำประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน คนรู้จกั ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้สินบน ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และไม่เป็นตวัเงิน 
โดยนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชันน้ีครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงำนทั้งภำยนอกและ
ภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย โดยจะใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรทุจริตและ
กำรคอร์รัปชนัน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบติัและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บงัคบัของทำงบริษทั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

แนวทำงกำรปฏิบติั 
(1) มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั ถือเป็นภำระหนำ้ท่ี ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนทุกระดบัของบริษทั ตอ้งยึดเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และตอ้งไม่ละเลยกำร
ปฏิบติัตำมแนวทำงท่ีปรำกฏอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ
ขำ้งตน้ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยกบับริษทั ให้ถือว่ำมีควำมผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำร
ท ำงำนของบริษทั 

(2) บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต
คอร์รัปชนั ตำมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้
ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(3) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นกำร
กระท ำผิดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบท่ี
บริษทั ก ำหนด นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย 

(4) บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลภำยนอกท่ี
ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออำจเกิดผลกระกบัต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

(5) บริษทัจดัใหมี้กำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชนั ผำ่นหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำร กำรปฐมนิเทศพนักงำน และกำรจดัสัมมนำต่ำงๆ ภำยในบริษทัตำมแต่โอกำสอนั
สมควร เพื่อส่งเสริมให้พนกังำนมีกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบใน
ภำระหนำ้ท่ีของตน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมหลกัจริยธรรม 
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(6) บริษทัก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ไดร้ำยงำนโดยสุจริตถึง
กำรปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสัยจะขดัต่อหลกักำรท่ีก ำหนดในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรในคู่มือต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันฉบบัน้ี 
สำมำรถใชดุ้ลยพินิจของตนเองก่อนในเบ้ืองตน้ วำ่ส่ิงนั้น 
 เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 
 เป็นท่ียอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่ 
 เป็นกำรท ำใหเ้กิดควำมเสียช่ือเสียงของบริษทัหรือไม่ 
หรือสอบถำมโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชำ, ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์และเลขำนุกำรบริษทั 

6.7 แนวทางการปฏิบัติทีด่ีเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองท่ีมีควำมเส่ียงสูงกบักำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัจึง

ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
กำรเป็นกลำงและกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง: บริษทัมีนโยบำยกำรเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยไม่ให้

กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินหรือทรัพยำกร หรือกำรกระท ำอนัเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อนกักำรเมืองหรือพรรค
กำรเมืองใด ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 

กำรรับ กำรให้ของขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด: บริษทั ก ำหนดนโยบำยวำ่ 
“กำรรับ กำรใหข้องขวญั ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด ตอ้งเป็นไปตำมควำมเหมำะสมของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอ้งไม่มีมูลค่ำเกินสมควร และไม่เป็นกำรกระท ำท่ีละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงอำจ
น ำไปสู่ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชนั” 

กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล: บริษทัก ำหนดนโยบำยวำ่ “กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลของบริษทัตอ้งพิสูจน์ได้
วำ่กำรบริจำคไดใ้หก้ำรช่วยเหลือ สนบัสนุนชุมชน สังคม โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนชดัเจน ไม่เป็นเส้นทำง
ส ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชนั” 

กำรให้เงินสนบัสนุน: บริษทัก ำหนดนโยบำยว่ำ “กำรให้เงินสนบัสนุนตอ้งพิสูจน์ไดว้่ำ เป็นกำร
สนับสนุนให้กิจกรรมของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ เพื่อโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกิจ หรือเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งใน
กำรติดสินบน” 
6.8 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทัคำดหวงัให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนไดร้ำยงำนโดยสุจริตให้บริษทัทรำบถึง
กำรปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสัยวำ่ ไม่สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อปรับปรุงแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมถูกตอ้งอยำ่งเหมำะสม 
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ขอบเขตกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
เม่ือมีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำท่ีน่ำสงสัยว่ำจะฝ่ำฝืนกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ, ฝ่ำฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั, ไดรั้บควำมไม่เป็น
ธรรมในกำรปฏิบติังำน กำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชนั กำรกระท ำผดิกฎหมำย ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียต่อบริษทั 

ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(1) ตูรั้บขอ้ร้องเรียนท่ีติดตั้งอยูภ่ำยในบริษทั 
(2) หน้ำเว็บไซต์ภำยในของบริษทั หัวข้อ “กำรก ำกับดูแลกิจกำร > ช่องทำงกำรร้องเรียนและ

กระบวนกำรจดักำรขอ้ร้องเรียน” 
(3) ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ  

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 
โทร 081-148-6455 หรือ โทรสำร 02-393-6190 
E-mail : dhas.udomdhammabhakdi@gmail.com 

มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
(1)  บริษทัจะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัของผูร้้องเรียนหรือผูใ้ห้ขอ้มูล และเก็บ

รักษำขอ้มูลของผูร้้องเรียนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั  
(2)  ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียนกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำท่ีในกำรคุม้ครองผู ้

แจง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เทจ็จริง ไม่ใหไ้ดรั้บ
ควำมเดือดร้อน อนัตรำยใดหรือควำมไม่ชอบธรรม 

(3)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีในกำรใช้ดุลยพินิจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร เพื่อ
คุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูลในกำรสืบสวนหำขอ้เทจ็จริง  

(4)  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถมอบหมำยงำนให้กบัผูบ้ริหำรคนใดคนหน่ึง ท ำหนำ้ท่ี
แทนในกำรคุม้ครองควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้้องเรียน พยำน และบุคคลท่ีใหข้อ้มูล 
โดยผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำยตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีไดรั้บแจง้เบำะแส หรือร้องเรียน 
ทั้งโดยทำงตรง หรือทำงออ้ม 

หลกัปฏิบัติที ่7 
รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆ ถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส และเท่ำเทียมกนั ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ 
มำตรฐำน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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7.1 การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน 
(1)  บริษทั ก ำหนดใหฝ่้ำยบญัชีและกำรเงิน เป็นผูจ้ดัท ำและเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยก ำหนด

คุณสมบติัใหเ้ป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ทกัษะ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบ 
และมีจ ำนวนเพียงพอ โดยบริษัทก ำหนดผูท่ี้ท  ำหน้ำท่ีเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ได้แก่ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษทั 

(2) บริษทั ใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน ในกำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงิน ได้
พิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ดงัน้ี 
(ก) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(ข) ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีในรำยงำนทำงกำรเงิน 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(ง) ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และนโยบำยของบริษทั 

(3) บริษทั ก ำหนดให้มีกำรบนัทึกรำยกำรอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบได ้ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคลำกรท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งยดึหลกักำรท ำงำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมถูกตอ้งของกำรบนัทึกรำยกำร 
รำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงินมีควำมถูกตอ้ง ไม่เป็นรำยกำรเท็จ และพนกังำนทุกระดบั
จะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบ และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2 การเปิดเผยข้อมูล 
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
กำรเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอก ต้องเป็นไปอย่ำงเหมำะสม ทนัเวลำ และเพียงพอต่อกำร

ตดัสินใจ ผูใ้ช้ขอ้มูลสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั และมีกำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ ผำ่นช่องทำงท่ีก ำหนด เพื่อปกป้องขอ้มูลหลกัและขอ้มูลท่ีมีผลต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั 

นโยบายการส่ือสาร 
ก ำหนดให้มีกำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีสำมำรถเปิดเผยไดต้ำมนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงเป็นข่ำวสำรท่ี

จ ำเป็นอย่ำงถูกตอ้ง ชัดเจน ทนัเวลำ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย โดยละเวน้กำรใช้ถอ้ยค ำหรือรูปแบบท่ีไม่
เหมำะสม ท่ีอำจท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจผิดต่อหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งมีกำรส่ือสำรให้เขำ้ใจตรงกนัทั้ง
องคก์รในกำรปฏิบติัตำมนโยบำย  

แนวปฏิบติักำรเปิดเผยขอ้มูล  
บริษทั มีนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง และเพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกั

ลงทุน ผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของทำงบริษทั เพื่อให้ผูใ้ชข้อ้มูลสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั 
และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
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ผูมี้อ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
บริษทัไดม้อบหมำยผูบ้ริหำร เป็นผูมี้อ ำนำจและท ำหนำ้ท่ีในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน 

กำรแถลงข่ำว เผยแพร่ขอ้มูล ตอบขอ้ซักถำมของผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์
ดงัน้ี 

 ประธำนกรรมกำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร  
 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  

ขอ้ละเวน้ในกำรเปิดเผยขอ้มูล 
ห้ำมเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ หรือข้อมูลท่ีหำกเปิดเผยแล้ว อำจท ำให้เสีย

ประโยชน์ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั หรือขอ้มูลท่ียงัไม่มีขอ้สรุปหรืออยู่ระหวำ่งกำรเจรจำ 
ซ่ึงยงัมีควำมไม่แน่นอน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรำคำ หลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลำก่อนท่ีจะมีกำร
เปิดเผยงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นกำรกล่ำวร้ำยคู่แข่ง
ทำงกำรคำ้  
ช่องทำงกำรส่ือสำร 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ดงัน้ี 
 ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมท่ีก ำหนด  
 บริษทัมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีส ำคญั ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั  

http://investor.grandprix.co.th  
 ช่องทำงกำรส่ือสำรอ่ืนๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ กำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมนกัวิเครำะห์ 

(Analyst Meeting) กำรเขำ้ร่วมประชุมกบันักลงทุน (Investor Conference), Roadshow, 
Company Visit และกิจกรรมดำ้นนกัลงทุนสัมพนัธ์อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 ผำ่นเอกสำรกำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชนและกำรจดัประชุมแถลงข่ำว  
 กำรติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ สำมำรถติดต่อไดท่ี้หมำยเลขโทรศพัท์ 02-522-1731 ถึง 8 

ext. 309 หรือ Email Address : ir@grandprix.co.th 

7.3 รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตจ้รรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อ

สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม จึงได้ก ำหนด
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชใ้นกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั
ตำมวฒันธรรมองคก์ร ดงัน้ี 
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(1.1)  ยึดมั่นกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(1.2)  เคำรพต่อกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกนั ไม่เลือก
ปฏิบติั ไม่ค  ำนึงถึงเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ และวฒันธรรม โดยจะบริหำรจดักำรดว้ย
ควำมเป็นธรรมและส่งเสริมใหเ้กิดกำรพฒันำร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนื 

(1.3)  ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีจิตอำสำ และปลูกฝ่ังจิตส ำนึกใหมี้ควำมรับผดิชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวงัส่ิงตอบ
แทน 

(1.4)  ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมท่ีสร้ำงประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนแก่สังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ภำยในและภำยนอกองคก์ร 

7.4 การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 
คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 

นอกเหนือจำกกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด และผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั เพื่อน ำเสนอขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

หลกัปฏิบัติที ่8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัตะหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิ และควำมเท่ำเทียม
กนัของผูถื้อหุ้น ทุกรำยด้วยควำมเป็นธรรม ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นข้อบงัคบัของบริษทั และกฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  
8.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ไดแ้ก่ 

 กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น : จดัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชีของ
บริษทั 

 กำรประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้น : จัดเพื่อพิจำรณำเร่ืองส ำคัญเร่งด่วน อันได้แก่ เร่ืองท่ีกฎหมำย
ก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด ำเนินกำร 
หนงัสือประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัจะดูแลให้มีกำรส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนกำรประชุม ทั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้
ผูถื้อหุน้ไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ประกอบดว้ย (1) วนัเวลำและสถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
(2) วำระกำรประชุม (3) วตัถุประสงค ์เหตุผล และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในแต่ละวำระ
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ท่ีเสนอ (4) หนังสือมอบฉันทะ (5) ข้อมูลประกอบกำรประชุมอ่ืนๆเช่น ขั้นตอนกำรออกเสียง
ลงคะแนน กำรนบัและแจง้ผลคะแนนเสียง เป็นตน้  
กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้  

บริษทัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพื้นฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีขั้นตอน
กำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ดงัต่อไปน้ี 

การด าเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั น ำเสนอขอ้มูลท่ีส ำคญั ข่ำวสำรต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของบริษทั เช่น รำยงำนงบ

กำรเงินประจ ำไตรมำส งบกำรเงินประจ ำปี แบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี 
(แบบ 56-2) รวมทั้งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนกำรประชุม และให้สิทธิแก่ผู ้
ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเห็นวำ่ส ำคญั และเสนอรำยช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติั
เหมำะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรรำยใหม่เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 เดือน ก่อนวนัประชุมผู ้
ถือหุน้ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

การด าเนินงานในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดน้ ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้น กำรนบั

คะแนนและแสดงผลเพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ มี
ประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้ำท่ีดูแลให้กำรประชุมเป็นไปตำม
กฎหมำย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั จดัสรรเวลำส ำหรับแต่ละวำระกำรประชุม
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมเห็นและตั้งค  ำถำมต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้และยงัส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีมีควำมเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียง ใหท่ี้ประชุมทรำบพร้อมท ำบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม  

การด าเนินงานหลงัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระอย่ำง

ชดัเจน ภำยในวนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือวนัท ำกำรถดัไปจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยแจง้ข่ำวผ่ำน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและ
ครบถว้นแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้น และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ รวมทั้ง จดัท ำแบบประเมินคุณภำพ
กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ซ่ึงจดัท ำโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

8.2 การส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อใช้ในกำรส่ือสำรข้อมูลท่ีส ำคัญ ข่ำวสำรต่ำงๆ ระหว่ำงบริษัทกับ

บุคคลภำยนอก เช่น ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนสถำบนั นกัวิเครำะห์ นกัลงทุนทัว่ไป และเปิดโอกำสให้บุคคลทุก
กลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงและสอบถำมขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยข่ำวสำรต่ำงๆ ไดมี้กำรก ำหนดประเภทขอ้มูล 
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เพื่อส่ือสำรใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีเท่ำเทียมกนั เพื่อควำมเหมำะสมในแต่ละกลุ่ม และไม่ท ำ
ใหก้ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสียเปรียบและเสียโอกำสในกำรลงทุน ขอ้มูลตอ้งมีควำมถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง 
8.3 การจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมหลงัหักภำษีเงินได้และเงินทุนส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทท่ีบริษทัไดก้ ำหนดไว ้
และใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
การประเมินการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 ในปี 2562 บริษทัไดป้รับปรุงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Coporate Governance Code) ใหเ้ป็นไป
ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดป้รับปรุงหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีปี 2560 โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมกำรบริษทั น ำไปปรับใช้
ในกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัสำมำรถปรับตวัใหเ้หมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจ มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนั ซ่ึงในปี 2562 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
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10.       ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibilities) มุ่งเนน้กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมดูแล เอำใจใส่ต่อผูมี้ส่วนได้
เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งมีคุณธรรม และจรรยำบรรณ ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยควำม
รับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัมุ่งเนน้กำรท ำธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน โดยไม่มีนโยบำยท่ี
จะกระท ำกำรใดอนัเป็นกำรไดม้ำซ่ึงกำรไดเ้ปรียบคู่แข่งโดยมิชอบ เช่น กำรบิดเบือนขอ้มูลทำงธุรกิจ เพื่อให้
ไดเ้ปรียบคู่แข่งท่ีด ำเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักบับริษทั หรือกำรแสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำง
กำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม อีกทั้ง บริษทัส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลำกรของ
บริษทัในทุกระดบัชั้น ให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมระมดัระวงัเร่ืองกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ โดย
บริษทัเช่ือมัน่วำ่กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม จะเป็นผลดีต่อบริษทั ดงัน้ี    

1.1  ท ำให้เกิดภำพลกัษณ์ท่ีดีในสำยตำของลูกคำ้ จะท ำให้ลูกคำ้ไวใ้จในคุณภำพของสินคำ้และ
บริกำร 

1.2  ท ำใหไ้ดรั้บควำมไวว้ำงใจทำงดำ้นกำรเงิน 
1.3  ท ำใหพ้นกังำนรู้สึกมีศกัด์ิศรีและควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นส่วนหน่ึงของกิจกำร  

2.   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
บริษทัมีเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั โดยด ำเนินกำรผ่ำนนโยบำยและ

แนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีก ำหนดข้ึน ซ่ึงมีกำรบงัคบัใชก้บักรรมกำร ผูบ้ริหำร
และพนักงำนทุกคน โดยวตัถุประสงค์ของนโยบำยและแนวปฏิบติั คือ บริษทัจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
ซ่ือสัตย ์มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเพื่อป้องกนั หลีกเล่ียงหรือลดโอกำส และช่องทำงในกำรทุจริตคอร์
รัปชนั นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรก ำหนดแนวปฏิบติัต่อคู่คำ้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ ตลอดจนกำร
ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสและขอ้สงสัย แนวทำงในกำรเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกเก่ียวกบัเจตนำรมณ์
ของบริษทัในกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนั มีกำรส่ือสำรและกำรอบรมเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในเร่ืองของกำร
ต่อตำ้นคอร์รัปชนัใหพ้นกังำนทุกคน ผำ่นช่องทำงต่ำงๆท่ีก ำหนด เพื่อสร้ำงกำรตระหนกัรู้เก่ียวกบักำรทุจริต
คอร์รัปชนัและมำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีก ำหนด  

แนวทำงกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 
1. มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทั ถือเป็นภำระหนำ้ท่ี ท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนทุกระดบัของบริษทั ตอ้งยึดเป็นหลกัปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน และตอ้งไม่ละเลยกำร
ปฏิบติัตำมแนวทำงท่ีปรำกฏอยู่ในคู่มือฉบบัน้ี หำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ
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ขำ้งตน้ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยกบับริษทั ให้ถือว่ำมีควำมผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำร
ท ำงำนของบริษทั 

2. บริษทั จะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต
คอร์รัปชนั ตำมท่ีบริษทั ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัในกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้
ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ท่ีกระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นกำร
กระท ำผิดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินยัตำมระเบียบท่ี
บริษทั ก ำหนด นอกจำกน้ีอำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย 

4. บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ใหค้วำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลภำยนอกท่ี
ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออำจเกิดผลกระกบัต่อบริษทั ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนัน้ี 

5. บริษทัจดัใหมี้กำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชนั ผำ่นหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำร กำรปฐมนิเทศพนักงำน และกำรจดัสัมมนำต่ำงๆ ภำยในบริษทัตำมแต่โอกำสอนั
สมควร เพื่อส่งเสริมให้พนกังำนมีกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมรับผิดชอบใน
ภำระหนำ้ท่ีของตน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมหลกัจริยธรรม 

6. บริษทัก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของบริษทั ไดร้ำยงำนโดยสุจริตถึง
กำรปฏิบติังำนท่ีขดัหรือสงสัยจะขดัต่อหลกักำรท่ีก ำหนดในคู่มือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชนั 

7. บริษทัก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนส ำหรับบุคคลภำยนอกและผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน  โดยกำรปฏิบัติต่อผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบขำ้งด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย  ์
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพท่ีเท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบติัไม่วำ่จะเป็น
ในเร่ืองของเช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำง
สังคม รวมถึงจดัให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 
กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวงักำรปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชนภำยในบริษทั และส่งเสริมให้ผูร่้วมทุน คู่คำ้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย ปฏิบติั
ตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล จดัให้มีช่องทำงในกำรร้องเรียนและคุม้ครองสิทธิส ำหรับผู ้
ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยพิจำรณำชดเชย
ค่ำเสียหำยใหไ้ม่ต ่ำกวำ่อตัรำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 

อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำร และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจริญเติบโต
อยำ่งย ัง่ยนืของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติั ดงัน้ี  

4.1 เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน  
4.2 จดัให้มีกระบวนกำรจำ้งงำน เง่ือนไขกำรจำ้งงำน และกำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบ

ภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนท่ีเป็นธรรม  รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม รวมถึงกำรพิจำรณำโบนสัส้ินปี กำรจ่ำยเบ้ียเล้ียง และค่ำล่วงเวลำ ให้แก่พนกังำนทุกคน
อยำ่งเป็นธรรม  

4.3 ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัให้มีกำรฝึกอบรมภำยในบริษทั และส่งบุคลำกรเขำ้ร่วม
สัมมนำ/ฝึกอบรมภำยนอกอยูเ่ป็นประจ ำ เพื่อเป็นกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  

4.4 จดัใหมี้สวสัดิกำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรับพนกังำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสังคม รวมถึง
สวสัดิกำรอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ  

4.5 จดัให้มีบริกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดับชั้นของบริษทั โดยพิจำรณำจำก
ปัจจยัควำมเส่ียงตำมระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล  

4.6 ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั และมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดย
จดัให้มีมำตรกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกด้ำนควำม
ปลอดภยั รวมถึงจดักำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนกังำนมีสุขอนำมยัท่ีดี และดูแลสถำนท่ี
ท ำงำนใหถู้กสุขลกัษณะ มีควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ  

4.7  เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอย่ำงไม่เป็น
ธรรมหรือกำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้งในบริษทั รวมถึงให้กำรคุม้ครองพนักงำนท่ีรำยงำนเร่ือง
ดงักล่ำว  

5. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจ ใหมี้กำรสร้ำงสรรค ์น ำเสนอ และบริหำรจดักำรสินคำ้และบริกำรของ

บริษทัแก่ลูกคำ้ อยำ่งมีมำตรฐำนและมีจริยธรรม ภำยใตห้ลกักำรด ำเนินงำน ดงัน้ี  
5.1  มุ่งมัน่ท่ีจะจดัหำ พฒันำสินคำ้และกำรบริกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  
5.2  ปฏิบติัต่อลูกคำ้อยำ่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคำ้และบริกำร โดยไม่เลือกปฏิบติัและไม่เปิดเผย

ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีตนไดล่้วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
5.3 ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรท่ีถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกคำ้มีข้อมูลในกำร

ตดัสินใจ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมจริงทั้งในกำรโฆษณำหรือในกำรส่ือสำรช่องทำงอ่ืนๆ 
กบัลูกคำ้  
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5.4 จดัให้มีกระบวนกำรท่ีสำมำรถให้ลูกคำ้แจง้ถึงปัญหำหรือกำรให้บริกำรท่ีไม่เหมำะสม เพื่อท่ี
บริษทัจะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหำให้กบัลูกคำ้และน ำข้อมูลดงักล่ำวไปปรับปรุงหรือพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์และกำรใหบ้ริกำรต่อไป  

6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม         
 บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม และประกอบกิจกำรโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม บริษทั จึงด ำเนินภำยใตค้วำมรับผดิชอบส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

6.1  ประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงสภำพส่ิงแวดลอ้มเป็นส ำคญั และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยำ่งเคร่งครัด  

6.2  มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อยำ่งชดัเจน และยึดถือปฏิบติั
กนัภำยในองคก์ร  

6.3  ส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทัมีจิตส ำนึกและควำมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม  
6.4 ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อนั

เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยให้ควำมร่วมมืออยำ่งเต็มท่ีกบัเจำ้หนำ้ท่ีภำครัฐ และ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและ

พฒันำสังคม ดงัน้ี 
7.1  บริษทัเปิดโอกำสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็นส ำหรับ

โครงกำรต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง กำรเสนอควำมคิดเห็น หรือขอ้ร้องเรียน
ต่ำงๆ ท่ีเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

7.2  บริษทัให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน หรือขอ้ตกลงระดบัสำกลในเร่ืองต่ำงๆ 
ท่ีจดัท ำข้ึน เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

7.3 บริษทัให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั ดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

7.4  บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนของบริษทั มีจิตส ำนึกต่อกำรพฒันำชุมชนสังคม 

ในรอบปีท่ีผำ่นมำ บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลและร่วมพฒันำสังคมและชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง 
ในฐำนะเป็นองค์กรหน่ึงในสังคม  โดยเฉพำะโครงกำรท่ีสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ โดยน ำขีด
ควำมสำมำรถ และศกัยภำพท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะธุรกิจขององค์กรไปส่งเสริมกิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และชุมชน ดงัน้ี 
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บริษทัเป็นผูจ้ดังำน บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์ทุกคร้ังก่อนกำรจดังำนฯ จะมีกำรจดั
แข่งขนัแรลล่ี เพื่อประชุมกลุ่มผูใ้ห้บริกำรดำ้นก่อสร้ำงทุกประเภทของงำน โดยรำยไดจ้ำกกำรจดังำน หลงั
หกัค่ำใชจ่้ำย จะน ำมำสมทบบริจำคใหโ้ครงกำรต่ำงๆ ท่ีเดือดร้อน อำทิ 

- สนบัสนุนเด็กนกัเรียน นกัศึกษำ ท่ีตอ้งกำรเขำ้ชมงำน บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์
สำมำรถเขำ้ชมงำนในชุดนกัศึกษำได ้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ถือเป็นกำรสนบัสนุนเยำวชนของ
ประเทศท่ีสนใจเร่ืองยนตรกรรม และกำรออกแบบก่อสร้ำง เช่น โครงกำรน ำพำนกัเรียนจำก
โรงเรียนเยำววิทย์ จงัหวดัพงังำ ท่ีประสบอุบติัภยัจำกสึนำมิ เดินทำงจำกจงัหวดัพงังำ เข้ำ
มำทศันศึกษำในกรุงเทพฯ และเขำ้ชมภำยในงำนบำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์และ
มีกำรให้ผูสู้งอำยุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เขำ้ชมงำนบำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว ์เขำ้ชม
งำนโดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยใดๆ  

- บริษทัจดักิจกรรมแรลล่ี (Rally) เพื่อกำรกุศล เส้นทำงกรุงเทพฯ-เขำใหญ่ จ.นครรำชสีมำ เพื่อหำ
รำยไดม้อบทุนกำรศึกษำ เป็นจ ำนวนเงิน 5,000 บำท ให้กบัโรงเรียนวดับำ้นหมำก จ.สระบุรี 
และมอบทุนทรัพยพ์ร้อมอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์อำทิเช่น น ้ ำเกลือ อุปกรณ์ท ำแผล ยำรักษำโรค 
เป็นจ ำนวนเงิน 8,000 บำท ใหก้บัโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำวนอ้ย จ.สระบุรี 

- บริษทัจดักิจกรรมแรลล่ี (Rally) เพื่อกำรกุศล ในเส้นทำงกรุงเทพฯ - นครนำยก - ปรำจีนบุรี เพื่อ
หำรำยไดม้อบทุนกำรศึกษำ และอุปกรณ์กำรศึกษำ อำทิเช่น รองเทำ้ ถุงเทำ้ กระเป๋ำนกัเรียน 
เป็นจ ำนวนเงิน 15,000 บำท ใหก้บัโรงเรียนวดัเนินไมห้อม จ. ปรำจีนบุรี 

- บริษทัไดร่้วมสนบัสนุนกำรจดังำนวิง่เพื่อกำรกุศล “100 Ultra Pack Run Thailand” โดยเป็นกำร
ร่วมบริจำคอุปกรณ์และส่ิงของท่ีจ ำเป็น และยงัไดร่้วมบริจำครำยไดส่้วนหน่ึงในกำรจดังำน
ดงักล่ำวให้แก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถมัภ์ เพื่อเป็นกำร
ช่วยเหลือและใหก้ ำลงัใจกบัผูพ้ิกำรทำงสำยตำ 

- บริษทัไดร่้วมสนบัสนุน และส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่บุตร และธิดำของช่ำงภำพ จำกสมำคม
ช่ำงภำพข่ำวส่ือมวลชน (ประเทศไทย) เป็นจ ำนวนเงิน 300,000 บำท 
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11.     การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัให้ควำมส ำคญักบักำรมีระบบควบคุมภำยในท่ีดี และเป็นไปตำมหลกักำรดูแลก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี กล่ำวคือ กำรมีระบบกำรปฏิบติังำนท่ีโปร่งใส ยุติธรรม เช่ือถือได ้และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจซ่ึง
สำมำรถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น พนกังำน คู่คำ้ ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ำย โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงท ำหน้ำท่ีสอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษทัรวมถึงกำรตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษทัมีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีบงัคบัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษทั 
ไดพ้ิจำรณำและจดัท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทัประจ ำปี 2562 โดย
ครอบค ลุมทั้ ง  5 องค์ประกอบของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ไดแ้ก่ 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษทัส่งเสริมให้องค์กรมีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในท่ีดี และด ำเนินธุรกรรมของ

บริษทัให้มีระบบกำรก ำกบัดูแลท่ีดีและโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อให้สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้มีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รอยำ่งเหมำะสม มีสำยกำรบงัคบับญัชำอยำ่ง
ชดัเจน มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัของผูบ้ริหำรแต่ละระดบัเพื่อให้กำรบริหำรจดักำรและกำรปฏิบติังำน
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีในส่วนงำนท่ีส ำคญัเพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่ำงกนั มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติังำนส ำคญัต่ำงๆ เช่น ระบบจดัซ้ือจกัจำ้ง กำรผลิต 
และระบบสินทรัพยถ์ำวร ฯลฯ ท่ีเหมำะสม พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภำวะแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปทั้งภำยในและภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทั้งมุ่งเนน้กำรสรรหำและบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อยำ่งมีมำตรฐำนและเหมำะสมกบัวฒันธรรม 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Management) 
บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ มีก ำหนดแผนกำรบริหำรควำม

เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนอยำ่งเหมำะสม และเตรียมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงจำกปัจจยั
ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรทั้งในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับ
หน่วยงำนภำยใน กำรประเมินควำมเส่ียงช่วยใหเ้กิดกำรติดตำมควำมเส่ียงท่ีส ำคญัอยำ่งเป็นระบบและเท่ำทนั
กบัสถำนกำรณ์ท่ีอำจเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขอุปสรรค รวมทั้งใชเ้ป็นฐำนขอ้มูล
ในกำรคำดกำรณ์และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมไวล่้วงหนำ้เพื่อพฒันำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรจดักำร
ในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทัต่อไป  
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 บริษทัมีระเบียบและวิธีปฏิบติังำนท่ีชดัเจนส ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติั 

ตำมคู่มือระบบกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบติังำนได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว ้

 บริษทัมีกำรประเมินควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ และก ำหนดแผนกำรบริหำร
ควำมเส่ียงเพื่อช่วยควำมคุมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนท่ีอำจจะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

 บริษทัมีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน ในแต่ละขั้นตอน ของฝ่ำยต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีกำรอนุมติัโดยผูมี้อ  ำนำจในแต่ละระดบัตำมท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 บริษทัมีกำรจดัท ำผงัระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Network Diagram) โดยแยก

เป็นแต่ละอำคำร และแสดงอุปกรณ์เป็นรำยบุคคล  เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยใน
ด ำเนินไปไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 

 บริษทัมีกำรจดัท ำทะเบียนคุมลิขสิทธ์ิโปรแกรมทุกชนิดท่ีบริษทัใชง้ำนอยู ่และปรับให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  รวมทั้ งส่ือสำรให้พนักงำนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศ 

 กำรส่ือสำรขอ้มูลภำยในบริษทั ซ่ึงรวมไปถึงวตัถุประสงคแ์ละควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในท่ีจ ำเป็นต่อกำรสนบัสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมท่ีวำงไว ้

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
บริษทัมีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดบับริหำรจนถึงระดบัปฏิบติักำร มีกำร

สอบทำนและติดตำมโดยหัวหน้ำงำนและผูบ้ริหำรของสำยงำน มีกำรประชุมผูบ้ริหำรเพื่อติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ปัญหำต่ำงๆ ไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่ง
เหมำะสมและทันเหตุกำรณ์โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และฝ่ำยบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ย
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำนซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี กฎหมำย และกำรบริหำรจดักำร มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงจัดท ำตำมแนวทำงและ
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรำยนำมกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

1.  พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี กรรมกำรตรวจสอบ 
 ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยท ำ

กำรประชุมร่วมกับผูบ้ริหำรระดับสูง ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ด ำเนินงำนตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1.  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2562 โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหำร
ระดบัสูง ผูบ้ริหำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และผูส้อบบญัชี เพื่อสอบถำมในเร่ืองควำมถูกตอ้งครบถว้นของ
งบกำรเงิน และควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกบั
ผูส้อบบญัชีว่ำ งบกำรเงินมีควำมถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และมี
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน หรือผูใ้ช้
งบกำรเงินในกำรตดัสินใจลงทุน 

2.  สอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ในรอบปี 2562 โดยไดห้ำรือกบัผูต้รวจสอบ
ภำยใน ในกำรวำงแผนและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงควำมเพียงพอ ควำมเหมำะสมและ
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบภำยใน และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำน กำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงน ำไปสู่ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี 

3.  สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิผล โดยติดตำมกำรประเมินควำมเส่ียงของบริษทัท่ีเกิดข้ึนจำกสถำนกำรณ์ 
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงผลกำรสอบทำนพบวำ่กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพเพียงพอตำมนโยบำยและแผนกลยทุธ์ของบริษทั 

4.  สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำม
ขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่บริษทั
ไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบดงักล่ำวโดยครบถว้น 
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5.  สอบทำนกำรบริหำรงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์
รัปชนั ประจ ำปี 2562 โดยเนน้ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกนั สำมำรถอำ้งอิงและตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปร่งใส 

6.  สอบทำนกำรท ำรำยกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมทั้งรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  ท่ีเกิดข้ึนในปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว
สมเหตุสมผล โปร่งใส มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และเป็นรำยกำรท่ีมี
รำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ตำมปกติธุรกิจโดยทัว่ไป  

7.  พิจำรณำทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเก่ียวกับ
คุณสมบติั บทบำทหนำ้ท่ี และอ ำนำจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และแนวทำง
ปฏิบติักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

8.  พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2563 โดย
พิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และผลกำรปฏิบติังำน แลว้จึงน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 พิจำรณำ
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั โดยมีนำงสำวสุภำภรณ์ มัง่
จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 8125 และ/หรือ นำยนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 7764 
และ/หรือ นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 2982 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 
2563 อีกวำระ 

โดยสรุปในภำพรวมแลว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีครบถว้นตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั และมีควำมเห็นว่ำ คณะกรรมกำร
บริษทัตลอดจนผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั มีจรรยำบรรณและควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติั
หน้ำท่ีเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ดูแลและก ำกบักำรจดัท ำแบบประเมินตนเอง 71 ขอ้ เพื่อเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต ซ่ึงไดส่้งแบบประเมินตนเองเพื่อขอใบรับรอง ไปเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 แลว้ 
รวมทั้งบริษทั มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูลอยำ่งเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มีระบบกำรควบคุมภำยใน 
กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

             

      (พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้) 
           ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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12.    รายการระหว่างกนั 

12.1 รายการทีบ่ริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ลกัษณะของรายการ

ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกนั (บาท) 

ปี 2562 

นโยบายการ
ก าหนดราคา 

1. บจก. บลูไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์       
วอเทอร์สปอร์ทคลบั 

-   ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั - ค่ำบริกำร 
- รำยไดอ่ื้น 
- ตน้ทุนบริกำร 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

         1,121,090.60  
            607,000.00  
         3,819,741.97  
            170,000.00  

รำคำตลำด 

2. บจก. ยำชิโยดำ อลัลอย วลี -   ผูถื้อหุน้/กรรมกำรร่วมกนั - ค่ำบริกำร 
- รำยไดอ่ื้น 
- ตน้ทุนบริกำร 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

- 
- 
- 
- 

รำคำตลำด 

3. GPI Myanmar Co., Ltd. -  บริษัทย่อย และมีผู ้ถือหุ้น/
กรรมกำรร่วมกนั 

- ค่ำบริกำร 
- รำยไดอ่ื้น 
- ตน้ทุนบริกำร 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

- 
- 
- 
- 

รำคำตลำด 

12.2 รายการทีเ่ป็นลูกหนี ้ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

บุคคล/ นิติบุคคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม 
บจก. บลูไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์          

วอเทอร์สปอร์ทคลบั 
บจก. ยาชิโยดา อลัลอย GPI Myanmar Co., Ltd. 

- ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,331.67 - - 
- ลูกหน้ีอ่ืน  1,186,360.71 - 3,465,702.28 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทักบับริษทัหรือบุคคลท่ีมีอำจมีควำมขดัแยง้ท่ีส ำคญั คือ 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรพื้นท่ีจดัแสดง รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งพิมพง์ำน และรำยไดจ้ำกกำรให้ค  ำปรึกษำและ
บริหำรจดักำร ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวตำมตำรำงขำ้งตน้ และให้
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกนัเหล่ำน้ีมีรำคำและเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรท่ียุติธรรม สมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

12.4  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทัได้ถูกก ำหนดไว ้เพื่อให้

รำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์มีควำมโปร่งใส และเพื่อ
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เป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพย์
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั ทั้งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย จะไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวได ้และในกรณีท่ี
กฎหมำยก ำหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะจัดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรนั้นๆ ทั้งน้ี กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมี
เง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปให้มี
หลกักำรดงัน้ี 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป 
กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปจะไดรั้บกำรพิจำรณำและใหค้วำมเห็น

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัในหลกักำร และให้ฝ่ำย
จดักำรสำมำรถอนุมติักำรท ำธุรกรรมเหล่ำน้ีได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะ
เดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระท ำกับคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ี
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัจะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมทุกรำยกำรเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส 

กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป 
กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขกำรคำ้ โดยทัว่ไปจะถูกพิจำรณำและให้

ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเขำ้เสนอคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี ให้ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั
ของประกำศค ำสั่งหรือขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีบริษทัขำยโฆษณำหรือท ำรำยกำรใดๆ ร่วมกนักบับริษทั/บุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะก ำหนดสัดส่วนรำยไดข้องบริษทัอยำ่งสมเหตุสมผล และบริษทัจะรำยงำน
สรุปรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัทุกไตรมำส  

อยำ่งก็ตำม ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนั
ท่ีอำจจะเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ผูเ้ช่ียวชำญ
อิสระ หรือผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์นท่ีมีควำมเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษจะถูกน ำไปใชป้ระกอบกำร
ตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูถื้อหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีควำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวจะไม่เป็นช่องทำงกำรโยกยำ้ยหรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทั หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั แต่
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เป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรำยกำร
ระหวำ่งกนัไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบ
หรือสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีของบริษทั 

12.5  แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษทัคำดวำ่ในอนำคต บริษทัอำจจะยงัคงมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัและ/หรือบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เน่ืองจำกรำยกำรระหวำ่งกนัเหล่ำน้ีเป็นรำยกำรท่ีเกิดตำมควำมจ ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ซ่ึงแนวโนม้ของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. รำยกำรธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ กำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีจดัแสดง รวมทั้งกำรใหบ้ริกำรโฆษณำ รำยกำรเหล่ำน้ี
เป็นไปตำมธุรกิจปกติของบริษทั และมีรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้เป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำตลำด 
บริษทัคำดวำ่รำยกำรเหล่ำน้ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

2. รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรส่วนกลำง และกำรใชบ้ริกำรโฆษณำ รำยกำร
เหล่ำน้ีเป็นไปตำมลกัษณะสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั และมีรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้เป็นไปตำมรำคำ
และเง่ือนไขกำรคำ้ตลำด บริษทัคำดวำ่รำยกำรเหล่ำน้ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

3. รำยกำรเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือบริกำร ไดแ้ก่ กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์บริษทัคำดว่ำรำยกำร
ประเภทน้ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตตำมควำมจ ำเป็น 

4. บริษทัจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือกรรมกำร หรือ บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง แต่ในกรณีบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม (ถำ้มี) บริษทัจะให้ควำมช่วยเหลือตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
โดยบริษทัจะพิจำรณำอตัรำดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว และคิดอตัรำดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมตำมควำม
เส่ียงของผูกู้ ้ในอตัรำท่ีเหมำะสม 

นอกจำกน้ี ภำยหลงัจำกท่ีบริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นต่อประชำชนแลว้ ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
บริษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือ
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั โดยบริษทัจะปฏิบติัตำมมำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้อยำ่งเคร่งครัด   
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทยีบ 3 ปีทีผ่่านมา) 
 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอประกอบดว้ย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ของบริษทั ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำก บริษทั สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และแสดงเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี 
2561 และ 2560 ตำมล ำดบั ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตจำกบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

    (หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวยีน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 147.58 -45.55% 271.02 -34.54% 413.99 587% 

เงินลงทุนชัว่ครำว 357.20 -2.64% 366.89 11.13% 330.16 -9% 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 43.16 -48% 83.03 -46.99% 156.62 48% 

สินคำ้คงเหลือ 7.81 -23.88% 10.26 73.51% 5.91 -13% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 555.76 -23.99% 731.20 73.51% 906.68 69% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั 0.32 0.00% 0.32 -94.04% 5.42 0% 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 187.29 +51.23% 91.00 - 0.00 -100% 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.51 +27.50% 0.40 12.71% 0.36 -63% 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 32.24 0.00% 32.24 0.00% 32.24 0% 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 184.48 +28.13% 132.58 1.88% 130.13 -3% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8.88 -50.11% 4.43 23.13% 3.60 25% 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4.37 -17.55% 5.30 30.87% 4.05 43% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2.96 -19.78% 3.69 52.63% 2.42 -18% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 421.06 +35.88% 269.97 51.48% 178.22 -2% 

รวมสินทรัพย์ 976.81 -2.43% 1,001.16 -7.72% 1,084.90 51% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
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    (หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 31.01 -13.48 35.84 -35.31% 55.40 -18% 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 141.22 -3.31% 146.06 -43.09% 256.64 29% 

ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึง       

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 0.78 -91% 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 2.28 -78.81% 10.76 35.24% 7.96 12% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 174.52 -9.42% 192.66 -39.94% 320.78 13% 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       

เงินกูย้มืระยะยำว 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -100% 

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -100% 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ       

ผลประโยชน์พนกังำน 24.98 -0.36% 25.07 12.91% 22.21 13% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 24.98 -0.36% 25.07 12.91% 22.21 -43% 

รวมหนีสิ้น 199.50 -8.37% 217.73 -36.52% 342.99 7% 

ทุนเรือนหุน้       
ทุนจดทะเบียน       

หุน้สำมญั 600,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท 

300.00 0.00% 300.00 0.00% 300.00 
 

- 

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้       

หุน้สำมญั 600,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท 

300.00 0.00% 300.00 
 

0.00% 300.00 
 

20.00% 

หุน้สำมญั 500,000,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท 

      

ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 110.56 0.00% 110.56 0.00% 110.56 - 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 285.43 0.00% 285.43 0.00% 285.43 - 

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม       

จดัสรรแลว้       

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 30.00 0.00% 30.00 0.00% 30.00 0.00% 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51.30 -10.67% 57.43 260.87% 15.91 177% 
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    (หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 777.31 -0.78% 783.43 5.60% 741.91 87% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 976.81 -2.43% 1,001.16 -7.72% 1,084.90 51% 
 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยหรือกำรใหบ้ริกำร 719.33 -1.68% 731.65 -10.22% 814.92 8% 

ตน้ทุนขำยหรือตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร -430.68 +8.20% -395.36 -18.50% -485.13 12% 

ก าไรขั้นต้น 288.65 -14.16% 336.28 1.97% 329.79 4% 

รำยไดอ่ื้น 14.56 +12.64% 12.72 39.18% 9.14 1% 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย -49.61 +8.43% -45.43 -10.68% -50.86 -0.46% 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร -122.70 -9.31% -135.29 19.85% -112.88 -9% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน  - - -203.66 -84.03% -1.28 -41% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 130.90 -22.12% 168.08 -3.35% 173.91 16% 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ -28.18 -22.92% -36.56 8.38% -33.74 14% 

ก าไรส าหรับปี 102.72 -21.89% 131.51 -6.18% 140.17 17% 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุน : - 

      

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ 

- - - - -  

ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 6.44 -     

ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

-1.29 - - - -  

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 5.15 - - - -  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 107.89 -17.96% 131.51 -6.17% 140.17 26% 

ก าไรต่อหุ้น       

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.17 -22.73% 0.22 -21.43% 0.28  

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (หน่วย : หุน้) 600.00  600.00  600.00  
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        (หน่วย:ลำ้นบำท) 

งบกระแสเงนิสด 2562 2561 2560 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน     
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 130.90 168.08 173.91 

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จาก
กจิกรรมด าเนินงาน 

   

  หน้ีสูญ 0.88 0.10 0.51 
  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกเงินลงทุนชัว่ครำว - 0.41  
 หน้ีสงสยัจะสูญ - 15.98  
  หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (8.03) (1.48) (2.80) 
  ประมำณกำรรับคืนสินคำ้ (โอนกลบั) (0.25) (0.42) (1.28) 
  ขำดทุนจำกมูลค่ำสินคำ้ลดลง 0.16 0.95 0.54 
  ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 16.46 13.61 12.13 
  ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร 0.05 1.62 0.29 
  ขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 0.02  
  ขำดทุนจำกกำรตดัจ่ำยสินทรัพยถ์ำวร - - - 
 ขำดทุนจำกกำรขำยสินคำ้บำร์เทอร์ - - - 
 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 3.36 -  
  ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.01 (0.12) 0.12 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยบ์ำร์เทอร์ - - - 
 ตดัจ่ำยลิขสิทธ์ิและนิตยสำร - - - 
 ค่ำเช่ำล่วงหนำ้ตดัจ่ำย 1.00 0.63 0.54 
 รำยไดอ่ื้น - - - 
 ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำน (โอนกลบั) 6.85 2.87 2.54 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกรำยจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - - - 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 28.18 36.56 33.74 
 ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย - 0.20 1.28 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และ
หนีสิ้นด าเนินงาน 

179.57 239.01 221.52 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง     
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 46.78 64.48 (47.28) 
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        (หน่วย:ลำ้นบำท) 

งบกระแสเงนิสด 2562 2561 2560 
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - - 

  สินคำ้คงเหลือ 2.29 (5.29) 0.34 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (0.28) (6.87) (0.16) 

 การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    

  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน               (7.37) (21.86) (13.27) 

  รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 
      ประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

              (4.84)                 
              (0.50) 

(110.58)  
- 

                57.40  
                       - 

 เงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน 188.36  127.48 

 จ่ำยดอกเบ้ีย - (0.20) (1.28) 

 จ่ำยภำษีเงินได ้ (37.01) (35.01) (34.08) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 150.51 92.26 149.40 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว 9.69 (37.140) 33.53 

เงินสดรับคืนจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (99.65) (91.00) 1.00 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนัเพ่ิมข้ึน     

เงินสดรับคืนจำกเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.49 0.49 0.77 

เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (0.60) (0.53) (0.17) 

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร - 2.44 0.22 

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (63.78) (17.74) (7.28) 

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6.54) (0.91) (1.73) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (160.38) (144.40) 26.34 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินสดรับจำกเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน 

-  - - 

เงินสดจ่ำยคืนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน 

-  - - 

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - - 

เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - - 

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน       

เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - (26.76) 
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        (หน่วย:ลำ้นบำท) 

งบกระแสเงนิสด 2562 2561 2560 
เงินสดจ่ำยหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน - (0.78) (0.70) 

เงินสดรับจำกหุน้สำมญั  - 335.43 

เงินสดจ่ำยผูถื้อหุน้จำกกำรลดทุน     

เงินสดจ่ำยเงินปันผล (114.00) (90.00) (130.00) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (114.00) (90.78) 177.98 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (เพิม่ขึน้) ลดลงสุทธิ (123.02) (142.91) 353.72 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 271.02 413.99 60.27 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 147.58 271.02 413.99 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “GPI”) ประกอบธุรกิจจดั
แสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวกบัอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ และธุรกิจรับจำ้งพิมพโ์ดยรำยไดห้ลกัของของบริษทัฯ มำจำกกำรจดังำน Bangkok International 
Motor Show ซ่ึงจดัข้ึนในช่วงประมำณเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยนของทุกปี  

 
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี 2562 และ ปี 2561  สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 

ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมงบ
กำรเงินรวมเท่ำกบั 719.33 ลำ้นบำท ลดลง ร้อยละ 1.68   จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำรในกลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด จำกกำรจดั
กิจกรรมอ่ืน ซ่ึงมีกำรรับจำ้งจดังำนกิจกรรมนอ้ยลงในปี 2562 ส่งผลใหมี้รำยไดล้ดลงจำกปี 2561  

 
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้  

ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 256/ บริษทัฯ มีก ำไรขำดทุนขั้นตน้เท่ำกบั  288.65   ลำ้น
บำท ลดลงร้อยละ 14.16 คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 40.13  ซ่ึงลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
โดยสำเหตุหลกัจำกกลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ท่ีมีตน้ทุนสูงข้ึนจำก
ค่ ำบ ริก ำรพื้ น ท่ี ก ำรจัดงำน  Bangkok International Motor Show ค ร้ัง ท่ี  40 และกำรจัดงำน  Yangon 
International Motor Show คร้ังท่ี 1 ของบริษทัยอ่ย ณ ประเทศเมียนมำ ซ่ึงเป็นกำรจดังำนคร้ังแรก ส่งผลให้
กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยยงัไม่คงท่ี ทั้งหมดส่งผลให้ ก ำไรขั้นตน้ ของบริษทัฯในปี 2562 ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 
2561 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)  2562 2561 % เปลีย่นแปลง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  719.33 731.65 -1.68% 
    ก าไรขั้นต้น 
    อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 

288.65 
40.13 % 

336.28 
45.96 % 

14.16% 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 172.31 180.72 -4.65%  
    ก าไรสุทธิ 
    อัตราก าไรสุทธิ (%) 

107.89  
15 % 

131.52 
17.98 % 

-17.97%  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจดงัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

กลุ่มธุรกจิการจัดงานแสดงสินค้าและกจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562 รำยไดจ้ำกกำรจดังำนแสดงสินคำ้ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
1.80 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรท่ีในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับมีกำรจดั
กิจกรรมนอ้ยลง ส่งผลใหร้ำยไดล้ดลงในกลุ่มน้ี 

กลุ่มธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และส่ือรูปแบบใหม่ 

ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.79 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรให้บริกำรส่ือโฆษณำ
ในส่ือส่ิงพิมพ ์ ปรับตวัลดลงตำมควำมตอ้งกำรตลำด  ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัคงเพิ่มรำยไดจ้ำกส่ือดิจิทลั เช่น แพลท
ฟอร์มเวบ็ไซดแ์ละส่ือโซเชียลมีเดียต่ำงๆ เขำ้มำทดแทน 

กลุ่มธุรกจิรับจ้างพมิพ์ 

ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวำคม 2562 รำยไดจ้ำกกลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพล์ดลงคิดเป็นร้อยละ 
0.16 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 
 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวำคม 2562 จ ำนวน 
172.31  ลำ้นบำท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.65 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

 
 
 
 

ธุรกจิ 
ล้านบาท 

% เปลีย่นแปลง 
ปี 2562 ปี 2561 

1. กลุ่มธุรกิจกำรจดังำนแสดงสินคำ้และกิจกรรมส่งเสริม
กำรตลำด 

617.53 628.86 -1.80% 

2. กลุ่มธุรกิจส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือรูปแบบใหม่ 49.92 50.83 -1.79% 
3. กลุ่มธุรกิจรับจำ้งพิมพ ์ 51.88 51.96 -0.16% 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 719.33 731.65 -1.68% 
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ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 
           ก ำไรสุทธิในงบกำรเงินรวม ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 107.89 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบั ร้อยละ 15.00 ของรำยได ้โดยลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.97  จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน  

 
สินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วมตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวำคม 2562 เท่ำกบั 976.81 ลำ้น

บำท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.43 เม่ือเทียบกับปี 2561 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพย์
หมุนเวยีนท่ีลดลงในส่วนของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รวมถึงลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีลดลง จำกกำรน ำเงิน
สดจ่ำยปันผลและกำรซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 
 

 หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 199.50 ล้ำน
บำท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.37 ของปี 2561 โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ี
หมุนเวยีนอ่ืน รวมถึงภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย ท่ีมีกำรลดลงเช่นเดียวกนั  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวำคม 2562 เท่ำกบั 777.31 

ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 0.78  เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรรลดลงจำกปีก่อนประมำณ 6.1 ลำ้นบำท 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง 

รวมสินทรัพย์ 976.81 1,001.16 - 2.43%  
รวมหนีสิ้น 199.50 217.73 -8.37% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 777.31 783.43 -0.78% 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 บริษทัได้สอบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบัน้ีแล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัขอรับรองวำ่ 

(1)  งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มูล
อยำ่งถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2)  บริษทัได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี
เป็นสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำม
ระบบดงักล่ำว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563  
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ี
ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้ งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัได้รับรองควำม
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให้ นำยพีระพงศ์ เอ่ียมล ำเนำ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำยพีระพงศ์ เอ่ียมล ำเนำ ก ำกบัไว ้บริษทัจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลท่ี
บริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

   

นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ  นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม  กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม 

 
 

 

นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 
ประธำนเจำ้หนำ้ปฏิบติักำร 

 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 96 
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นำยยทุธ วรฉตัรธำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรอิสระ 
 
 

72 
  
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต   
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 เศรษฐศำสตรบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวตัิการอบรม 
 Director Certification Program (DCP )  
 Ethical Leadership Program ( ELP) 
 Financial Institutions Governance Program (FGP) 
 Monitoring of the Quality of Financial Reporting 

(MFR) 
 Chartered Director Class (R-CDC) 
 Role of the Chairman Program (RCP) 
 Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) 
 
 
 
 
 
 

- 
  
  
  

  
  

- 2559 – ปัจจุบนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 

2545 – 2562 
 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 

 บมจ.สหไทยเทอร์มินอล 
 บมจ.เถำ้แก่นอ้ยฟู้ดแอนดม์ำร์เก็ตต้ิง 
 บมจ.หลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ 

(ประเทศไทย) 
บริษทัอ่ืน 

2558 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

2547 – 2558 
2560 – 2562 

2558 – ปัจจุบนั 

 

 ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.บีเอสวำยกรุ๊ป 
 บมจ.สหไทยสตีลไพพ ์
 บมจ.ไทยพำณิชย ์ลิสซ่ิง 
 บจก.ไทยพำณิชย ์โพรเทค 
 บจก.บี.เอส.วำย. คอนสตรัคชัน่ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

2. นำยปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ 
 รองประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมบริษทั 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปรัชญำดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนนัทำ 
 ศิลปดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับุรี 
 

 รัฐศำสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

 รัฐศำสตรมหำบณัฑิต 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 ศิลปศำสตรบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 

ประวตัิการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Executive Development  Program (EDP) 
 
 
 
 
 
 
 

30.88 
 
 
 
 
 
 
  

คู่สมรสของนำง 
รุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ / 

บิดำของนำย 

อโณทยั เอ่ียมล ำเนำ / 
บิดำของนำย 

พีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ / 
นำ้ของนำย 

จำตุรนต ์โกมลมิศร์  

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 รองประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัอ่ืน 
2558 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.เอ่ียมล ำเนำ 
 บจก.กรังดป์รีซ์ กอลฟ์ คลบั 

2552 – ปัจจุบนั 
 
2526 – 2560 

 ประธำนกรรมกำร 
 

 กรรมกำร 

 บจก.บูลไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอ
เทอร์สปอร์ทคลบั 

 บจก.ยำชิโยดำ อลัลอย วีล 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 98 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

3. นำงรุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ 
 กรรมกำร 

73 คุณวุฒิการศึกษา 
 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ นิติพน, อำชีวศึกษำ 
ประวตัิการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 

2.09 คู่สมรสของนำย 
ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ/ 
มำรดำของนำย 

อโณทยั เอ่ียมล ำเนำ / 
มำรดำของนำย 

พีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ / 
นำ้ของนำย 

จำตุรนต ์โกมลมิศร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั  กรรมกำร  บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 99 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

4. นำยจำตุรนต ์โกมลมิศร์ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมบริษทั 

 
 

60 คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหำรธุรกิจบณัฑิต  

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Executive Development  Program (EDP) 

1.84 หลำนของนำย 
ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ/ 

ลูกพ่ีลูกนอ้งของนำย 
อโณทยั เอ่ียมล ำเนำ / 
ลูกพ่ีลูกนอ้งของนำย 
พีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัอ่ืน 
2552 - ปัจจุบนั  กรรมกำร  บจก.บูลไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอ

เทอร์สปอร์ทคลบั 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 100 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

 5. นำยอโณทยั เอ่ียมล ำเนำ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมบริษทั 

 
 

48 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of Arts California State University 

Fullerton 
ประวตัิการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 
 Executive Development  Program (EDP) 

12.59 
  
  
  
  
  
  

บุตรของนำย 
ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ / 
บุตรของนำง 

รุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ / 
พ่ีนอ้งของนำย 
พีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ / 
ลูกพ่ีลูกนอ้งของนำย
จำตุรนต ์โกมลมิศร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั  
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัอ่ืน 

2552 - ปัจจุบนั  กรรมกำร  บจก.บูลไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์วอ

เทอร์สปอร์ทคลบั 

 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 101 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

6. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั 
 

45 
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหำรธุรกิจบณัฑิต เอกกำรตลำด

มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั   
ประวตัิการอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 Director Certification Program (DCP) 
 Thammasat Leadership Program (TLP) 
 Executive Development program (EDP)  

 Asean Plus Treasures Outstanding 
Charisma (ATOC) 

 Updated COSO Enterprise Risk Management: 
Integrating with Strategy and Performance 

 COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน (ขั้น Advance) รุ่นท่ี 1/61 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้น Advance) รุ่นท่ี 1/61 
 กำรตรวจสอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น

ท่ี 15/201 
 นกับริหำรกบักำรจดัท ำรำยงำนควำมย ัง่ยนืและ

กำรวดัผลตอบแทนทำงสงัคม รุ่นท่ี 2/62 

12.83 บุตรของนำย 
ปรำจิน เอ่ียมล ำเนำ / 
บุตรของนำง 

รุจิโรจ เอ่ียมล ำเนำ / 
พ่ีนอ้งของนำย 
อโณทยั เอ่ียมล ำเนำ / 
ลูกพ่ีลูกนอ้งของนำย
จำตุรนต ์โกมลมิศร์ 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

2560 – ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัอ่ืน 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2552 - ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 

 กรรมกำร 

 บจก.ดรีม กำรำจ ดีไซน์ แอนด์
คอนสทรัคชัน่  

 บจก.บูลไดมอนด ์กอลฟ์ แอนด ์        
วอเทอร์สปอร์ทคลบั 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 102 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

7. พล.อ.ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

71 
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศำสนศำสตร์ ดุษฎีบณัฑิต 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 ปริญญำโท พฒันบริหำรศำสตร์มหำบณัฑิต
(เกียรตินิยมดีมำก) 

 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต วทบ. (ทบ.)
โรงเรียนนำยร้อย พระจุลจอมเกลำ้ 

ประวตัิการอบรม 
 ผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
หลกัสูตรประกำศนียบตัร  

 Director Accreditation Program (DAP) 

- 
 

- 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

 

บริษทัอ่ืน 

2556-ปัจจุบนั 
2558-ปัจจุบนั  

 
2557-ปัจจุบนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 บมจ.เนชัน่แนล เพำเวอร์ ซพัพลำย  
 บมจ.ซิโน-ไทยเอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ 

 บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 103 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

8. นำยกนกพนัธ์ุ จุลเกษม 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

65 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศำสตร์บณัฑิต 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวตัิการอบรม 
 Director Certification Program (DCP) 
 Executive Development  Program (EDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.08 
 
 
 

- 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
ปัจจุบนั 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัอ่ืน 
2549 - 2557  ผูว้ำ่กำร  กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 



 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562         

  

เอกสำรแนบ 1 หนำ้ 104 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

9. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัดี 
 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน
และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก สำขำสังคมศำสตร์ 

Magadh University 
 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำรระหวำ่ง

ประเทศ University of Dallas 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ประกำศนียบตัรบณัฑิต ทำงกำรสอบบญัชี 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประวตัิการอบรม 
 Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 

7/2019 –(IOD) 
 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น

ท่ี 33/2019  - (IOD) 
 กำรบริหำรจดักำรธุรกิจเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

S01-S06 ปี 2562 – ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) – (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) (Diploma) 

– (IOD) 
 Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) – (IOD) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

- 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2560-ปัจจุบนั 
 

2559-ปัจจุบนั 
 

2557-ปัจจุบนั 
 

 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

 กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทัอ่ืน 

2561 - ปัจจุบนั 
 

2537 – ปัจจุบนั 

2562 - ปัจจุบนั 

 กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และ
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 บมจ.เอน็ อำร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์  
 

 บจก.ธรรญนนท ์
 บมจ. เอน็อำร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์  
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

 
 ควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดูแลดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (IT Risk and IT Governance) 
 Essential Roles of Those Charged with Governance 

on New Auditor Reports 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต, ผูบ้งัคบัหลกัประกนั, 

ASEAN CPA 
 Executive Development  Program (EDP) 
 Boards that Make a Difference (BMD) – (IOD) 
 COSO 2013 กรอบแนวทางระบบกำรควบคุม

ภำยใน (ขั้น Advance) รุ่นท่ี 1/61 – สภำวิชำชีพ
บญัชี 

 กำรจดัท ำกระดำษท ำกำรเพ่ือมำตรกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ในองคก์ร – สภำวิชำชีพบญัชี 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้นพ้ืนฐำน)  – สภำวิชำชีพ
บญัชี 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง (ขั้น Advance) รุ่นท่ี 1/61 – 
สภำวิชำชีพบญัชี 

  Risk Management Program for Corporate 
Leaders (RCL) รุ่นท่ี 3/2016 - (IOD) 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

10. นำงสำวขวญัชนก  ออละเอ่ียม 
 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (บธ.ม.) 

สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ วิชำเอกกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคลพำนิชพระนคร 

ประวตัิการอบรม 
 มำตรฐำนกำรบญัชีทุกฉบบั  
 กำรควบคุมภำยในตำมแนวคิด COSO 
 Tax Manager  
 Mini - MBA in Taxation - Major  in General 

Business 
 Mini - MBA in Taxation – Major in International 

Taxation 
 Executive Development  Program (EDP) 
 Chief Financial Officer Certification Program 
 Strategic CFO in Capital Markets Program 
 
 
 
 
 

- - 2555 – 2562 
2562 – ปัจจุบนั 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

 ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน 

 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

11. นำยธีระพงษ ์ เชนประเสริฐกุล 
 เลขำนุกำรบริษทั 
 

36 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 

   มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

  ปริญญำตรี รัฐศำสตร์บณัฑิต 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวตัิการอบรม 
  Company Secretary Program (CSP) , สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 Effective Minute Taking (EMT),  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 Board Reporting Program (BRP),  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 Company Reporting Program (CRP),  สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 Rules of the Shareholders Meeting and Board of 
Directors Meeting, บมจ. ธรรมนิติ 

 Fundamentals for Corporate Secretaries, สมำคม
บริษทัจดทะเบียนไทย  

 Securities Law and Public Limited Company Law, 
บมจ. ธรรมนิติ 

 Certificate in Investor Relations 2018, สมำคม
บริษทัจดทะเบียนไทย 

- - 2562 – ปัจจุบนั  เลขำนุกำรบริษทั  บมจ.กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

 Strategic ActionPlan, Challenge Training  
 Roles and Duties of the Company Secretary,  

ธรรมำนิติ 
 Road to Join (CAC) and Road to Certify . (IOD) 
 The Personal Data Protection Act B.E. 2562 

(2019) : Procedures and Practices , Thai Law 

Training  

 

http://www.thai-iod.com/th/seminar-events-detail.asp?id=405
http://www.thai-iod.com/th/seminar-events-detail.asp?id=405
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

รายช่ือ บมจ. กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล 

1. นำยยทุธ  วรฉตัรธำร C 
2. นำยปรำจิน  เอ่ียมล ำเนำ D, CEO 
3. นำงรุจิโรจ  เอ่ียมล ำเนำ D 
4. นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์ D, COO 
5. นำยอโณทยั  เอ่ียมล ำเนำ D, COO 
6. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ D, COO, CFO 
7. พล.อ.ดร.สุรพนัธ์ พุม่แกว้ D 
8. นำยกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม D 
9. ดร.ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี D 
10. นำยธีระพงษ ์ เชนประเสริฐกุล CS 

 

หมำยเหตุ  :  C = ประธำนกรรมกำร CEO = ประธำนกรรมกำรบริหำร  
       D = กรรมกำร    COO = ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 
       CS = เลขำนุกำรบริษทั CFO  = ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรดำ้นกำรเงิน 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากดั (มหาชน) 

GPI Myanmar Co.,Ltd. 

1. คุณยทุธ  วรฉตัรธำร X  

2. นำยปรำจิน  เอ่ียมล ำเนำ //  

3. นำงรุจิโรจ  เอ่ียมล ำเนำ /  

4. นำยจำตุรนต ์ โกมลมิศร์ / / 

5. นำยอโณทยั  เอ่ียมล ำเนำ / / 

6. นำยพีระพงศ ์เอ่ียมล ำเนำ /  

7. พล. อ. ดร. สุรพนัธ์ พุม่แกว้ /  

8. นำยกนกพนัธ์ุ  จุลเกษม /  

9. ดร. ธรรศ  อุดมธรรมภกัดี /  

 

 เคร่ืองหมำย ต ำแหน่ง 
       X   ประธำนกรรมกำรบริษทั 

      //  รองประธำนกรรมกำรบริษทั 
      /    กรรมกำร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ 
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 

65 คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 พฒันบริหำรศำสตร์มหำบณัฑิต 

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

2558 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
2535 - ปัจจุบนั 
 
2535 - ปัจจุบนั 

 ประธำนคณะท ำงำน 
 อนุกรรมกำรประสำนกำร
บริหำรสำขำ 

 กรรมกำร  
 คณะกรรมกำรพฒันำวิชำชีพ
บญัชี 

 หุ้นส่วนส ำนกังำนตรวจสอบ
ภำยใน หุ้นส่วนส ำนกังำน
ตรวจสอบบญัชี 

 สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์

 
 สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์
 ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. เซอร์วิสเซส 

 
 ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) ไม่ไดมี้กำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นในปี 2562 
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เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 

ไม่มี 


